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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 „Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w    

                                         Skarszewach ul. Dworcowa 11”, 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. 

 
 

Kod CPV :  
45.20.00.00-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

45.21.00.00-2- roboty budowlane w zakresie budynków 

45.30.00.00-0 roboty instalacyjne w  budynkach 

45.33.00.00-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45.31.00.00-3- roboty instalacyjne elektryczne 

 

Numer sprawy nadany      

przez Zamawiającego:       GOZ.271.01.2012 

 

mailto:gozskarszewy@gdansk.home.pl
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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 2010 r., Nr 113, poz. 759z późn. zm.)   

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

Skarszewy 08.08.2012r. 
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I. Informacje ogólne. 

1. Zamawiającym jest Gminny Ośrodek Zdrowia w Skarszewach, przy ulicy 

Dworcowej 11, 83-250 Skarszewy, reprezentowany przez Kierownika Panią 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 2010 r., 

Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej Ustawą. 

 

II. Przedmiot zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest  Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w 

Skarszewach ul. Dworcowa 11 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. 

 

 2.  Zakres przedmiotu zamówienia:  

 

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia 

w Skarszewach na działce nr 44 obręb geodezyjny 5.  

 

2.1  Wykonanie prac związanych z rozbudową 

 

Do istniejącego budynku dwukondygnacyjnego dobudowana zostanie część parterowa (bez 

podpiwniczenia) z wejściem z poziomu terenu umożliwiającym dostęp dla osób 

niepełnosprawnych. 

Pomiędzy istniejącą i nowo projektowaną częścią budynku komunikacja zapewniona zostanie 

przez drzwi prowadzące z korytarza wejściowego do korytarza części istniejącej.  

W nowej części nowej zostaną wyodrębnione pomieszczenia: 

- dwa gabinety lekarskie,  

- gabinet specjalistyczny diagnostyczno - zabiegowy,  

- gabinet położniczo - ginekologiczny,  

- gabinet położnej z miejscem na KTG,  

- kabinę higieniczno - sanitarną przy gabinecie ginekologicznym,  

- szatnię dla personelu,  

- pom. higieniczno - sanitarne dla personelu,  

- pom. higieniczno sanitarne dla pacjentów,  

- pom. na środki czystości,  
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- poczekalnię,  

- wiatrołap wejścia głównego 

- wiatrołap do poradni dziecięcej (w części istniejącej przychodni). 

W celu dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów ppoż. należy zamontować drzwi 

i ścianki o odpowiedniej odporności ogniowej oddzielające odrębne strefy pożarowe. 

Dobudowana część będzie wyposażona w instalacje: 

- wodną zasiloną z projektowanego przyłącza. Woda ciepła zapewniona będzie poprzez 

montaż miejscowych przepływowych podgrzewaczy wody. 

- kanalizacyjną z odprowadzeniem ścieków do przyległej studzienki kanalizacji sanitarnej 

- centralnego ogrzewania zasiloną z instalacji w istniejącym budynku. 

Wykonanie instalacji należy wycenić jako kompletne włącznie z włączeniem do istniejących 

sieci ( woda i kanalizacja) oraz włączeniem w pomieszczeniu węzła cieplnego do istniejącej 

instalacji ( centralne ogrzewanie). 

Zakres prac nie obejmuje instalacji teletechnicznych wewnątrz budynku. 

 

2.2.  Wykonanie prac zewnętrznych, w tym: 

- wykonanie ciągów pieszych, 

- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem istniejącej nawierzchni, 

- wykonaniem przyłącza wodociągowego 

- wykonanie przełożenia sieci centralnego ogrzewania 

- wykonanie sieci teletechnicznych 

- uporządkowanie terenów zielonych: z nawiezieniem humusu, obsianiem trawą 

i wykonaniem nasadzeń 

 

Wykonawca ma obowiązek wykonania dokumentacji powykonawczej w ilości  

2 komplety dla wszystkich branż oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z 

zarejestrowaniem jej w miejscowym Wydziale Geodezji. 

Dla instalacji należy sporządzić dokumentację powykonawczą podpisaną przez osoby 

uprawnione oraz przygotować dokumenty odbiorowe zawierające wyniki badań 

instalacji oraz oświadczenia o poprawności wykonania. 

Całość prac wykonać należy zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez 

Pracownię Architektoniczną s. c. A. Rogowska, L. Niklewski z siedzibą w Starogardzie 

Gdańskim,  oraz zgodnie z warunkami Pozwolenia na budowę nr  AB.6740.9.53.2012 z dnia 

12.07.2012r.  

 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: 

- dokumentacji projektowej wraz z przedmiarami robót, kosztorysami nakładczymi oraz  

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 9 do SIWZ). 
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Przekazanie terenu budowy do realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 5 dni od 

daty podpisania niniejszej umowy, po przedłożeniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu 

przez Inspektora Nadzoru następujących dokumentów:  

a) szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy robót, którego elementami będą 

elementy scalone z kosztorysu ofertowego, 

b) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Dla zapewnienia poprawności realizacji inwestycji Zamawiający wprowadza KARTY 

MATERIAŁOWE. 

Przed wbudowaniem podstawowych materiałów Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia inwestorowi karty materiałowej wg załączonego wzoru (KARTA 

MATERIAŁOWA), której zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru i Inwestora jest podstawą 

do  zastosowania materiału. 

Wykaz podstawowych materiałów których zatwierdzenie jest wymagane przez 

Zamawiającego: 

- papa termozgrzewalna 

- materiały izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych 

- wyprawa elewacyjna 

- płyty elewacyjne 

- farba emulsyjna, farby do malowania obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych 

- wycieraczka do obuwia 

- pochwyty przy schodach 

- balustrada schodów zewnętrznych 

- folia w płynie 

- system ścian G-K 

- masa samopoziomująca  

- terakota 

- wykładzina termozgrzewalna 

- listwa cokołowa PCV 

- stolarka okienna, naświetla, ścianki szklane 

- stolarka drzwiowa 

- podokienniki wewnętrzne i zewnętrzne 

- biały montaż 

- deski odbojowe lub listwy systemowe 

- oprawy oświetleniowe 

- osprzęt elektryczny 

UWAGA: Zamawiający informuje, że wskazane jest aby Wykonawca dokonał wizji 

lokalnej obiektu oraz dołączył do złożonej oferty oświadczenie o dokonaniu wizji 

lokalnej i zapoznaniu się ze stanem technicznym oraz  uwarunkowaniami terenowymi. 
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Załącznik nr 8 do SIWZ (oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej) jest załącznikiem 

dodatkowym. Brak oświadczenia w złożonej ofercie nie będzie skutkować odrzuceniem 

oferty Wykonawcy. 

4.   Zamawiający  dopuszcza zatrudnienie podwykonawcy/podwykonawców. 

5. W przypadku zatrudnienia podwykonawcy/podwykonawców, w oparciu o art. 36 ust. 4 

Ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, 

których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Do oferty należy załączyć 

informację na ten temat (wzór zał. nr 6 do SIWZ).  

6. Do zawarcia umowy przez Wykonawcę  z Podwykonawcami jest wymagana pisemna 

zgoda Zamawiającego pod rygorem nieważności. Wprowadzenie na budowę  

Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego może skutkować  rozwiązaniem umowy z winy 

Wykonawcy. Umowy pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcami muszą być dostarczone 

do Zamawiającego przed rozpoczęciem przez Podwykonawców robót i zawierać  

przedmiot i zakres robót jakie wykona Podwykonawca, ich wartość, termin płatności co 

najmniej o 10 dni wcześniejszy niż terminy płatności Zamawiającego na rzecz 

Wykonawcy, wskazanie konta bankowego Podwykonawcy, zapis iż Podwykonawca po 

otrzymaniu wynagrodzenia zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia oświadczenia 

podpisanego przez osobę upoważnioną, o otrzymaniu należnego wynagrodzenia od 

Wykonawcy (Wykonawca dostarczy oświadczenie Zamawiającemu), zapis iż 

niedochowanie terminu płatności na rzecz Podwykonawcy przez Wykonawcę i brak 

dostarczenia oświadczenia, o którym mowa powyżej  w terminie do 5 dni przed terminem 

płatności Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, skutkuje automatyczną cesją 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy od Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy w 

wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu Podwykonawcy.  

7. Niedochowanie terminu płatności na rzecz Podwykonawcy przez Wykonawcę i brak  

      oświadczenia, o którym mowa w pkt. 6 spowoduje przelanie przez Zamawiającego 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy, do wysokości 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy od Wykonawcy.  

8. Kwestie dotyczące podwykonawców określa wzór umowy – zał. nr 5 do SIWZ. 

9.   Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót – w zakresie wskazanych norm/aprobat/specyfikacji 

technicznych/systemów odniesienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 

równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane 

przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełnią wymagania określone przez 

Zamawiającego. 

10. W trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów BHP zawartych 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku, 

Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych.  
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11. Określenie przedmiotu zamówienia przy pomocy CPV   

45.20.00.00-9 – roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektów budowlanych lub 

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

45.21.00.00-2 -  roboty budowlane w zakresie budynków 

45.30.00.00-0 -  roboty instalacyjne w  budynkach 

45.33.00.00-9 - roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45.31.00.00-3 -  roboty instalacyjne elektryczne 

 

III. Oferty częściowe. 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

IV. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. 

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających  

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. 
 

Termin wykonania całości zamówienia: do dnia 29.03.2013r. 

Termin wykonania stanu zamkniętego z kompletnym poszyciem dachowych i elewacją 

do  dnia 15.12.2012r.  

 

 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny ich 

spełnienia. 

 

 1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają taki obowiązek ich posiadania opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków: 

Zamawiający oceni  warunek za spełniony, gdy Wykonawcy wykażą się prowadzeniem 

działalności gospodarczej w zakresie robót budowlanych, zgodnych ze  specyfiką przedmiotu 

zamówienia. 
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2. Wiedza i doświadczenie 

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 

Zamawiający oceni  warunek za spełniony, gdy Wykonawcy wykażą się wykonaniem w 

okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  -  tym okresie, 

minimum 2 robót budowlanych odpowiadających swym rodzajem i wartością robotom 

budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia- budowa budynków użyteczności 

publicznej (z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania), o wartości nie 

mniejszej niż 300.000 zł każda, Do wykazu (zał. nr 4 do SIWZ) należy dołączyć dokumenty 

potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

3. Potencjał techniczny 

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 

Zamawiający nie wymaga dokumentów potwierdzających  spełnienie tego warunku. 

 

4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:  

Zamawiający oceni  warunek za spełniony, gdy Wykonawcy ubiegający się o zamówienie 

oddelegują do wykonania przedmiotu zamówienia: 

- kierownika budowy posiadającego aktualne uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń, 

- kierownika robót posiadającego aktualne uprawnienia do kierowania robotami w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych, 

- kierownika robót posiadającego aktualne uprawnienia do kierowania robotami w 

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

wodociągowych i kanalizacyjnych, 

-  osobę posiadającą aktualne  uprawnienia do prowadzenia robót w specjalności 

telekomunikacyjnej i teletechnicznej. 

Wzór –zał. nr 7 do SIWZ 

Dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia kierownika robót wybrany 

Wykonawca dostarczy po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed podpisaniem 

umowy.  

 

5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:  

Zamawiający oceni  warunek za spełniony, gdy Wykonawcy ubiegający się o zamówienie: 

-posiada opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że jest on ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym 

zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej 400.000 zł. Wartość 

ta odnosi się do jednego jak i do wszystkich zdarzeń szkodowych powstałych w okresie 

ubezpieczenia łącznie dla szkód o charakterze deliktowym jak i kontraktowym. Oznacza to, 
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że umowa ubezpieczenia powinna zapewniać pokrycie szkód z odpowiedzialności deliktowej 

jak i kontraktowej, wyrządzonych na osobie lub w mieniu wraz z ich następstwami do 

wartości 400.000 zł. Wystarczająca jest w tym przypadku jedna polisa obejmująca OC 

deliktową i kontraktową na sumę ubezpieczenia 400.000 zł. Jeżeli wystawione są dwie 

oddzielne polisy, jedna obejmująca OC deliktową a druga - kontraktową, to w każdej z tych 

polis suma gwarancyjna powinna wynosić min 400.000 zł. Niedopuszczalne jest 

przedstawienie np.: polisa OC deliktowej na 300.000 zł i polisa OC kontraktowej na 100.000 

zł., gdyż sumy ubezpieczenia z dwóch polis nie kumulują się. 

Ubezpieczenie winno obowiązywać przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia .    

- załączą do oferty informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w 

których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość  posiadanych środków 

finansowych /lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 450.000 PLN,  

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 

VIII.  Wykaz oświadczeń i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu.  

1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia ( zał. nr 3 do SIWZ) o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 

• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty 

i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, 

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodnych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez 

nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami,  

• 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, 

2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do  wykluczenia (załącznik nr 2 do SIWZ), 



 

  
 

 
 

10 
 

 

  Unia Europejska 
Europejski Fundusz Rozwoju         

Regionalnego 

 

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 

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, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, 

• 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, 

•    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

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

•  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału  w 

postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział  w realizacji 

części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 

wymaganym dla Wykonawcy, określonych w pkt. VIII.2. 

3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada: 

1. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

• 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, 

• nie zalega z uiszczeniem 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- wystawione nie 

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

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

 

IX. Informacja dodatkowe, o innych dokumentach jakie Wykonawca musi 

złożyć w niniejszym postępowaniu. 
 

1. Formularz ofertowy (wzór zał. nr 1 do SIWZ) wraz z kosztorysem ofertowym oraz 

zestawieniem materiałów i sprzętu. 
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2. Wykaz wykonanych robót (zał. nr 4 do SIWZ), 

 3. Podpisany wzór umowy (załącznik nr 5 do SIWZ), 

4. Informacja na temat części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć 

Podwykonawcom ( wzór zał. nr 6 do SIWZ) 

5. Potencjał kadrowy (wzór zał.  nr 7 do SIWZ), 

6. Dokonanie wizji lokalnej (wzór zał.  nr 8 do SIWZ) - załącznik dodatkowy 

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

potwierdzoną kopią dokumentu stanowiącego wadium. 

 

UWAGA: 

W  przypadku  Wykonawców  prowadzących  jednoosobową  działalność gospodarczą 

lub wspólników spółki cywilnej, po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed 

podpisaniem umowy  wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do 

Zamawiającego aktualny odpis z  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej w celu prawidłowego przygotowania umowy 

 

X. Zaliczki  

 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

XI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 
 

1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów - pisemnie, z zastrzeżeniem pkt. 2. 

2. Pismo może być każdorazowo poprzedzone faksem (58 588 – 24 – 93,) a jego oryginał 

niezwłocznie przekazany w formie pisemnej. W przypadku przesłania korespondencji 

faksem, każda ze stron zobowiązana jest na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzić fakt 

ich otrzymania. Korespondencja przesłana za pomocą faksu, po godzinach urzędowania 

(po godz. 15:00) zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego i 

uznana za wniesioną w dniu jej zarejestrowania. 

3. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie treści  

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić 

wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem składania ofert. 

Pismo można przesłać pod nr fax  58 588 – 24 – 93, niezwłocznie oryginał wysyłając 

pocztą. Zamawiający udzieli wyjaśnień, 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.  

4. Zamawiający wszelkie informacje, m.in. treść zapytań i odpowiedzi, zmiany SIWZ, 

informacje o wyborze najkorzystniejszych ofert, do których umieszczenia na stronie 
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internetowej jest zobowiązany, publikuje na stronie www.skarszewy.pl/ zakładka 

zamówienia publiczne/ jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego 

      Umieszczone przez Zamawiającego informacje stają się automatycznie integralna częścią 

SIWZ. Wszelkie wprowadzone przez Zamawiającego zmiany są wiążące dla Wykonawcy.  

5. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego w  

-  sprawach dokumentacji przetargowej jest:  - Katarzyna Wasielewska, tel./fax 58 588 24 93 

-  w sprawach merytorycznych: Andrzej Zajączkowski 603-784-007 

 

6. Wykonawcy mogą się kontaktować z ww. osobami w sprawach związanych 

z przedmiotowym zamówieniem w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-

14.00 - Gminny Ośrodek Zdrowia w Skarszewach ul. Dworcowa 11, 83-250 Skarszewy. 

 

XII.  Wadium 

1.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

2.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 12.000,00 zł (słownie: 

dwanaście  tysięcy złotych) najpóźniej w dniu składania ofert przed godz. 11.30 dnia 

27.08.2012 r. 

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

     a) w pieniądzu, 

     b) w innych formach: poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 

pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach 

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 lit. b, ustawy z dnia 

9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, 

poz. 1158 z późn. zm.). 

4. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w formie, o której mowa w pkt 3.b) musi być ono ważne 

co najmniej na okres 30 dni licząc od dnia składania ofert (z dniem składania włącznie).  

5. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie 

zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie 

Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w  

okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

6. Sposoby wniesienia wadium: 

a) w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy: 84 8340 0001 0100 1977 2000 0001 w 

Bank Spółdzielczy Starogard Gdański  o/ Skarszewy   

b) 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, a pieniądze 

http://www.skarszewy.pl/
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muszą się znaleźć na rachunku bankowym  Zamawiającego przed upływem terminu 

składania ofert tj. przed godz. 11.30 dnia 27.08.2012 r. 

c) jeżeli Wykonawca wnosi wadium w formie, o której mowa w pkt. 3.b) musi zrobić to  

w następujący sposób: 

- potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię dokumentu, o którym 

mowa w pkt. 3.b), jako dowód wniesienia wadium, załączyć do oferty jako kolejną jej 

stronę, 

- oryginał dokumentu, o którym mowa powyżej włożyć do oferty w osobnej zamkniętej 

kopercie oznaczonej „WADIUM”. 

7. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego, 

zgodnie z  art. 46 ust. 5 Ustawy, w przypadku, gdy: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach    

określonych w ofercie, 

 b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe   z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

8. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium: 

a)  wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub 

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a , 

b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza , zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano, 

9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert, 

10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę , któremu 

zwrócono wadium na podstawie art.46 ust.1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 

odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium 

w terminie określonym przez Zamawiającego. 

11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca 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 bankowy wskazany przez Wykonawcę , zgodnie z art. 46 ust. 4  

Ustawy. 

12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a, jeżeli 

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba 

że udowodni, ze wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 
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XIII. Termin związania ofertą. 
 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 

 

XIV. Sposób przygotowania oferty. 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z niniejszą specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia i przepisami Ustawy. 

3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej. 

4. Kopie dokumentów powinny być przez Wykonawcę poświadczone za zgodność  

z oryginałem. 

5. Dokumenty, które wymagane są jako wypełnione wzory dokumentów (załączniki do 

niniejszej specyfikacji) należy sporządzić wg załączonych do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia wzorów z podaniem wszystkich wymienionych w nich danych.  

6. W przypadku, gdy upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy osoby, która podpisała 

ofertę, nie wynika z właściwego wypisu z rejestru sądowego lub wpisu do ewidencji 

działalności gospodarczej, oferta powinna zawierać również dokument potwierdzający to 

upoważnienie, np. odpowiednie pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej itp.  

7. Pełnomocnictwo może mieć następujące formy: oryginał lub odpis pełnomocnictwa 

poświadczony notarialnie za zgodność z oryginałem lub kopia pełnomocnictwa 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do składania oferty w 

imieniu Wykonawcy. 

8. Wszystkie strony oferty zawierające treść powinny być podpisane przez osobę 

uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, a kserokopie dokumentów urzędowych 

powinny być potwierdzone za  zgodność z oryginałem.  

9. Wszystkie miejsca w dokumentach oferty, w których Wykonawca po napisaniu naniósł 

zmiany, wskazane jest aby były również podpisane przez osobę, o której mowa powyżej. 

10. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, muszą być oznaczone klauzulą: 

„Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji” i wydzielone w formie załącznika. Należy również określić 

strony oferty, na której znajdują się zastrzeżone informacje. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji i    dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, 

w tym m.in. z zapisu art.86 ust.4 Ustawy. 

     Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 

oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają 

udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli 
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Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być 

udostępniane. 

11. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu 

udostępnia się po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z 

tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, 

12. Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na 

poniższych zasadach: 

        - wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny (lub  

faxem)   wniosek o udostępnienie protokołu lub załączników do protokołu, 

        - zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy   

przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione, 

  - po przeprowadzeniu powyższych czynności, Zamawiający niezwłocznie udostępni  

protokół lub załączniki do protokołu zgodnie z wyborem  wnioskodawcy  wskazanym 

we  wniosku, o czym poinformuje Wykonawcę . 

   W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego 

toku prac dotyczących badania i  ceny ofert, Zamawiający udostępni oferty do wglądu 

w terminie przez siebie wyznaczonym. 

13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 

oznakowania oferty lub niedostarczenia jej w wymaganym terminie. 

14. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają 

wyłącznie Wykonawcę. 

15.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

16. UWAGA: Wykonawcy z wymaganą reprezentacją łączną powinni przyjąć, że w każdym 

przypadku, gdy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest mowa o osobie 

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy, chodzi o osoby uprawnione do 

reprezentowania Wykonawcy. 

17. Wskazane jest, aby ofertę umieścić w dwóch zamkniętych opakowaniach, wewnętrznym 

i zewnętrznym, uniemożliwiających odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tych 

opakowań. Wskazane jest aby opakowanie zewnętrzne było zaadresowane wg 

następującego wzoru: 

Gminny Ośrodek Zdrowia w Skarszewach 

Oferta na: 

 „Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w 

Skarszewach ul. Dworcowa 11”, 

Nie otwierać  przed 27.08.2012. godz.12:00 

 

18. Opakowanie wewnętrzne, poza oznakowaniem jak wyżej, musi zawierać  nazwę i adres 

Wykonawcy, aby ofertę złożoną po terminie można było zwrócić bez otwierania. 
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19. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod 

warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak 

i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 

20. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w 

ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana 

zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA. 

21. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam 

sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane 

to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE. 

 

XV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 
 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Dworcowa 11, Skarszewy w 

księgowości, w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00 do dnia 

27.08.2012r. do godz. 11:30 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.08.2012r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego,  

   ul. Dworcowa 11,  w pokoju Kierownika Ośrodka. 

3. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

4. W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty oznaczone określeniami „ZMIANA” 

i „WYCOFANIE”. Z treści zawartych w nich powiadomień, podane zostaną wszystkim 

obecnym tylko numery ofert, których dotyczą. Koperty z ofertami, których dotyczą 

wycofania, będą zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania. 

5. Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach. 

XVI. Sposób obliczenia ceny oferty.  

 

Cenę za realizację przedmiotu zamówienia należy obliczyć sporządzając kosztorysy ofertowe. 

Kosztorysy ofertowe winny być sporządzone metodą kalkulacji ogólnej w postaci 

szczegółowej na podstawie kosztorysów nakładczych,  projektów i dokumentacji 

technicznych (zał. nr 9 do SIWZ). 

Wykonawca określi ceny jednostkowe na wszystkie elementy zamówienia wymienione 

w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji. 

Cena winna być zaoferowana, jako cena kompletna, jednoznaczna i ostateczna.  

Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich i określać wartość przedmiotu 

zamówienia na dzień jego wykonania na rzecz Zamawiającego, zgodnie z ustalonym    

terminem.  
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Cena winna obejmować pełen zakres robót określonych w przedmiocie zamówienia           

oraz pozostałych załącznikach do SIWZ i uwzględniać wszystkie elementy związane 

z prawidłową i terminową realizacją zamówienia.  

Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i 

nie będą podlegały zmianom. 

Wartość kosztorysową robót (będącą ceną netto oferty) i należny od niej podatek od towarów 

i usług (VAT) oraz sumę tych kwot (będącą całkowitym kosztem zamówienia) należy podać 

w formularzu ofertowym – wzór zał. nr 1 do SIWZ. 

Zaleca się aby przy obliczaniu ceny (ceny netto, kwoty podatku VAT, ceny brutto oferty) 

określać ją do dwóch miejsc po przecinku przy czym końcówki do 0,5 grosza pomijać, 

a końcówki 0,5 i wyższe zaokrąglać do 1 grosza. 

XVII. Kryterium wyboru oferty i ocena ofert. 

cena oferty - 100 % 

przy czym każdej ofercie (nieodrzuconej) przyznana będzie przez każdego członka Komisji 

Przetargowej liczba punktów obliczona według następującego wzoru: 

Cmin  x  100 

Pof  =  --------------------   pkt 

Cof 

gdzie:  

Pof - liczba punktów przyznanych ofercie, 

Cmin - najniższa z oferowanych cen, 

Cof - cena rozpatrywanej oferty. 

 

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez 

wykonawców w zakresie tego kryterium, a oferta wypełniająca w najwyższym stopniu 

wymagania kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów czyli 100.  

Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie 

odpowiednio mniejsza liczba punktów. 

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

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

oferty,  do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty zgodnie z art. 87 ust. 1 Ustawy.  

 

 

XVIII. Informacje dotyczące zawarcia umowy. 
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Zamawiający w formie pisemnej zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie 

zawarcia umowy na wykonanie zamówienia. Zawiadomienie zostanie wysłane po 

powiadomieniu o wyborze oferty. 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy zawarcie umowy nastąpi w terminie związania ofertą nie 

wcześniej niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. W przypadku, 

kiedy w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, zgodnie z art. 94 ust. 1a,  

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminów, o których mowa w art. 94 ust.2 

 

XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (ZNWU). 
 

1. W celu podpisania umowy wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy (ZNWU) w wysokości 5 % ceny całkowitej 

(brutto) podanej w ofercie. 

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania 

umowy.  

2. Sposób złożenia zabezpieczenia zostanie określony w umowie, po uzgodnieniu z 

Wykonawcą , którego oferta zostanie wybrana. 

3. ZNWU może być wnoszone wg wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących 

formach tj.: 

- pieniądzu, 

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

- gwarancjach bankowych, 

- gwarancjach ubezpieczeniowych, 

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2b ustawy z 

dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

4.Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie ZNWU w formach, o których mowa w 

art.148 ust.2  Ustawy- Prawo zamówień publicznych. 

5.W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gotówki zabezpieczenie należy wnieść 

przelewem na konto: Bank Spółdzielczy Starogard Gdański o/Skarszewy nr r-ku : 84 

8340 0001 0100 1977 2000 0001. Przelewu należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem 

tak aby zabezpieczenie znalazło się na koncie Zamawiającego nie później niż w dniu zawarcia 

umowy. 

6. Zamawiający za zgodą Wykonawcy może zaliczyć kwotę wadium wniesionego w 

pieniądzu na poczet zabezpieczenia. 
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XXI. Wzór umowy. 
 

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy, terminy, kary umowne oraz inne istotne 

postanowienia umowy, która zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym a wybranym 

Wykonawcą, są określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej 

specyfikacji. 

 

UWAGA: 

1.Zamawiający zgodnie z art. 144 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przewiduje 

możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na 

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia  co najmniej 

jednego ze zdarzeń:  

1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiany stawki podatku VAT, mające 

wpływ na wysokość ceny brutto za świadczoną robotę. 

2) wystąpienia odmiennych warunków geologicznych niż przyjęte w dokumentacji 

projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót uniemożliwiających 

realizację przedmiotu zamówienia wg założeń projektowych, 

3) wystąpienia zmiany warunków terenowych związanych z istnieniem 

niezinwentaryzowanych bądź błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych 

podziemnych, 

4) wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie 

Zamawiającego, w szczególności: 

    - konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót. 

     5 ) wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz 

Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac będących przedmiotem 

zamówienia wg założeń projektowych. 

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. XXI  pkt. 1 

ppkt. 2- 5), termin realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu 

przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia jego wykonywania w sposób należyty, nie 

dłużej jednak niż o  okres trwania tych okoliczności. 

XXI. Środki ochrony prawnej. 

  

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 



 

  
 

 
 

20 
 

 

  Unia Europejska 
Europejski Fundusz Rozwoju         

Regionalnego 

 

1. Środki ochrony prawnej określone w ustawie przysługują Wykonawcy, a także innemu 

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub 

może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

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. 

3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

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

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego. 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. 

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. 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 art. 27 ust. 2. 

7. Zgodnie z art. 181 ustawy 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.                                 

8. 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. 

9. Na czynności, o których mowa w ust. 8, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem ust.3. 

10. Odwołanie wnosi się na podstawie art. 182 ust. 1 pkt. 2 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, albo w terminie 10 dni -jeżeli 

zostały przesłane w inny sposób. 

11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w 

Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 

stronie internetowej. 
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12. Odwołanie wobec czynności innych, niż określone powyżej wnosi w terminie 5 dni od 

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 

postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć 

termin składania ofert. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania 

ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę 

orzeczenia. 

14. Zgodnie z art. 185 Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni 

od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o 

zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją 

również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub 

jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do 

postępowania odwoławczego. 

15. Przystąpienie do postępowania odwoławczego następuje na warunkach określonych w art. 

185 ustawy. 

 

XXII. Przystąpienie do przetargu podmiotów występujących wspólnie. 

1. W oparciu o art. 23 ust. 1 Ustawy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 

zamówienia. 

2. W przypadku, o którym mowa powyżej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (lidera) do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. 

3.  Zamawiający wszelką korespondencję (oświadczenia, dokumenty itp.) będzie kierował do 

pełnomocnika/ lidera konsorcjum.  

4.  Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa powyżej zostanie wybrana Zamawiający 

może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej 

współpracę tych podmiotów.  

5.  Wykonawcy, o których mowa powyżej ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 

umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

6.  Do Wykonawców występujących wspólnie stosuje się przepisy dotyczące Wykonawcy. 

 

XXIII. Umowa ramowa 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
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XXIV. Aukcja elektroniczna 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

XXV.  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 

 

XXIII. Wykaz załączników do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (wzór) wraz z   kosztorysami ofertowymi 

opracowanymi na podstawie kosztorysów nakładczych, projektów i dokumentacji 

technicznej wraz z zestawieniem materiałów i sprzętu 

2. Załącznik nr 2 – oświadczenie z art. 24 Ustawy (wzór),  

3. Załącznik nr 3 – oświadczenie z art. 22 Ustawy (wzór), 

4. Załącznik nr 4 – wykaz wykonanych robót z zakresu odpowiadającego przedmiotowi                                     

zamówienia (wzór), 

5.  Załącznik nr 5 – wzór umowy, 

6. Załącznik nr 6 - wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza  

powierzyć podwykonawcom,   

7. Załącznik nr 7 – potencjał kadrowy (wzór), 

8. Załącznik nr 8 – oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej na obiekcie i zapoznaniu się ze 

stanem technicznym oraz  uwarunkowaniami terenowymi (wzór), 

9. Załącznik nr 9 – dokumentacja projektowa wraz z przedmiarami robót, kosztorysami 

nakładczymi oraz  specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.  
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         ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ. 

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

(pieczęć Wykonawcy) 

  
 OFERTA 

na: 

 

Rozbudowę budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach ul. Dworcowa 11  

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. 

 

 

Ja, niżej podpisany ________________________________, będąc uprawnionym do  
                                                        (imię i nazwisko) 

 

 

reprezentowania______________________________________ 
                                                           (nazwa firmy) 

 

____________________________________________________________ 
                                                                                        (adres firmy) 

 

tel. ___________________, tel./fax ____________ NIP _____-_____-____-____,  

 

REGON _________________, Powiat _________________________________,  

 

konto nr __________________________________________________________ 

 

w_______________________________ 

 

składam  niniejszą ofertę: 
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1.Firma nasza oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

 

Cena netto   

 

 

 

Stawka podatku VAT %  

 

 

 

 

Kwota podatku VAT 

 

 

 

Cena brutto  

 

 

 

Słownie brutto: 

 

 

 

 

2.Oświadczamy, iż przyjmujemy bez zastrzeżeń wyznaczone przez Zamawiającego: 

-termin wykonania  –    I część do 15.12.2012r. II część do dnia 29.03.2013 r. 

-warunki płatności  – należność wynikająca z częściowych faktur VAT płatne będą 

w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, po dokonaniu bezusterkowego odbioru częściowego 

i końcowego robót . 

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

 

3.Ponadto oświadczam, że: 

1) 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,  

2) Akceptuję w pełni bez zastrzeżeń czy ograniczeń postanowienia: SIWZ  dla niniejszego 

zamówienia, wyjaśnień do SIWZ oraz zmian SIWZ. 

3)  Uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty, 

4) Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, 

wyjaśnień do SIWZ oraz zmian wprowadzonych do SIWZ. 

5) Upewniłem się co do prawidłowości i kompletności naszej Oferty i ceny. Wynagrodzenie, 

o którym mowa powyżej, pokrywa wszystkie nasze zobowiązania wynikające z zamówienia, 

a także wszystkie koszty, które mogą być konieczne  dla właściwego wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

6) Ofertą naszą będziemy związani do dnia podpisania umowy na realizację przedmiotowego 

zamówienia, nie dłużej jednak, niż 30 dni od upływu terminu składania ofert, 
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7) W przypadku wybrania naszej oferty podpiszemy umowę według wzoru, stanowiącego 

załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w terminie i miejscu określonym 

przez Zamawiającego. 

8) Wadium w kwocie 12.000 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. 

9) Zastosowano następujące składniki cenotwórcze:  

 robocizna: _________zł netto/1 godz. 

 koszty pośrednie: _____% 

 koszty zakupu materiałów________% 

 zysk: _____% 

Ponadto: 

10) W przypadku uznania mojej (naszej) Oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję się do 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w wysokości określonej w SIWZ 

oraz załączonym do niej projektem Umowy w sprawie zamówienia, najpóźniej w dniu 

podpisania Umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania zostanie wniesione w formie: 

…………………………….. 

11) Nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie, dotyczącej niniejszego 

zamówienia. 

4. Do niniejszego formularza są załączone i stanowią integralną część oferty następujące 

dokumenty: 

1) oświadczenie o braku podstaw do  wykluczenia (załącznik nr 2 do SIWZ),  

2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do 

SIWZ), 

3) odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, 

4) 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, 

5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega                          

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

zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
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raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 

– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

4) opłacona polisa  ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej (lub inny dokument 

potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności  cywilnej) w 

zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym zgodnej z przedmiotem 

niniejszego zamówienia, na wartość co najmniej 400.000 zł.   

5) informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 

wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość  posiadanych środków 

finansowych /lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 450.000 PLN   

6)  Wykaz wykonanych robót (zał. nr 4 do SIWZ) wraz dokumentami potwierdzającymi 

należyte   wykonanie tych robót. 

7) Podpisany wzór umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). 

8) Informacja na temat części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza 

powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 6 do SIWZ). 

9) Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej na obiekcie i zapoznaniu się ze stanem 

technicznym oraz  uwarunkowaniami terenowymi (wzór zał. nr 8 do SIWZ)- załącznik 

dodatkowy, 

10) Potencjał kadrowy (wzór zał.  nr 7 do SIWZ). 

    11) Kosztorysy ofertowe opracowane na podstawie kosztorysów nakładczych,  projektów i 

dokumentacji technicznej wraz z zestawieniem materiałów i sprzętu 

12)   potwierdzenie  wniesienia wadium: potwierdzenie dokonanego przelewu lub oryginał 

wraz z potwierdzoną kopią dokumentu stanowiącego wadium. 

 

UWAGA: 

W  przypadku  Wykonawców  prowadzących  jednoosobową  działalność gospodarczą 

lub wspólników spółki cywilnej, po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed 

podpisaniem umowy  wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do 

Zamawiającego aktualny odpis z  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej w celu prawidłowego przygotowania umowy 

. 

 

5. Ofertę niniejszą składamy na ____________ kolejno ponumerowanych stronach 

 

 

 

_________________      _________________________ 
( miejscowość i data)     

 (pieczęć i podpis  osób uprawnionych do 

reprezentacji Wykonawcy lub osoby upoważnionej) 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ 

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

(pieczęć Wykonawcy) 

O Ś W I A D C Z E N I E 

(o braku podstaw do wykluczenia z postępowania) 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  

 Rozbudowę budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach ul. Dworcowa 11  

 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. 

  
Zgodnie z art. 44 ustawy , w imieniu reprezentowanej/ych* przeze mnie: 

 

1. …………………………………………………………………………, 

2. …………………………………………………………………………, 
                  / nazwa Wykonawcy lub nazwy Wykonawców występujących wspólnie/ 

 

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze 

oświadczam(my), iż Wykonawca (y), którego (ych) reprezentuję (jemy):   

nie podlegam (my)  wykluczeniu z w/w postępowania o udzielenie zamówienia  na podstawie 

art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam (y) własnoręcznym podpisem świadom (-i) 

odpowiedzialności karnej z art. 297 kk 

______________, dnia __________________ 

      (miejscowość)              _____________________ 
(pieczęć i podpis  osób uprawnionych do 

reprezentacji Wykonawcy lub osoby upoważnionej) 

 

*  w tym miejscy  w przypadku ofert wspólnych (konsorcjum) z uwagi na art. 24, bezwzględnie należy wpisać nazwy 

wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną – wówczas oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z 

udziału w postępowaniu zgodnie z art. 24 ust. 1  w imieniu wszystkich wykonawców występujących wspólnie składa 

pełnomocnik oraz przedmiotowe oświadczenie w swoim imieniu składa każdy z Wykonawców. 



 

  
 

 
 

28 
 

 

  Unia Europejska 
Europejski Fundusz Rozwoju         

Regionalnego 

 

  
 
.................................                                                          ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ 

/pieczęć Wykonawcy/ 

O Ś W I A D C Z E N I E 

(zgodnie z art. 22 ust.1) 

  
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  

 Rozbudowę budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach ul. Dworcowa 11  

 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. 

Zgodnie z art. 44 ustawy , w imieniu reprezentowanej/ych
*
 przeze mnie: 

 

1. …………………………………………………………………………, 

 

2. …………………………………………………………………………, 

           / nazwa Wykonawcy lub nazwy Wykonawców występujących wspólnie/ 

 

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze 

oświadczam(my), iż Wykonawca (y), którego (ych) reprezentuję (jemy):   

iż spełniam(my) warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 

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 . 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam (y) własnoręcznym podpisem świadom (-i) 

odpowiedzialności karnej z art. 297 kk. oraz art. 305 kk. 

______________, dnia __________________ 

 (miejscowość)           
        __________________________ 

(pieczęć i podpis  osób uprawnionych do 

reprezentacji Wykonawcy 

     lub osoby upoważnionej) 
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        ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ 

 

Umowa nr 1/2012/p 

Wzór 

 

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

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

reprezentowanym przez Kierownika GOZ: 

1. Joanna Mastalerz  - Kierownik, 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

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

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

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

zwaną dalej „Wykonawcą” 

reprezentowaną przez: 

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

2. …………………………………… 

wybraną w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 1133, poz. 759 z późn. 

zm.),  

o następującej treści: 
PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn: Rozbudowa budynku 

Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach ul. Dworcowa 11  

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 jest 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. 
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2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego 

paragrafu określa: 

1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy, 

2)  oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

 

 

 CZAS TRWANIA UMOWY 
§ 2 

1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień ………. (po 

podpisaniu umowy). 

2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy: do dnia 29.03.2013r. 

Termin wykonania stanu zamkniętego z kompletnym poszyciem dachowych i elewacją 

do  dnia 15.12.2012r.  

3. Przekazanie terenu budowy do realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 5 dni  

od daty podpisania niniejszej umowy, po przedłożeniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu 

przez Inspektora Nadzoru następujących dokumentów:  

a) szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy robót, którego elementami będą 

elementy scalone z kosztorysu ofertowego, 

b) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

    ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

§ 3 

1. Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy  

w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do dokonywania odbiorów robót ulegających zakryciu bądź 

zanikających, zgodnie z postanowieniami § 7 umowy. 

3.Zamawiający zobowiązuje się do dokonania odbioru końcowego, zgodnie 

z postanowieniami § 7 umowy. 

 

 ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 
§ 4 

1 Wykonawca zobowiązuje się do protokolarnego przejęcia terenu budowy w terminie 

określonym w § 2 ust. 3 umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej 

staranności i uwzględnieniem specyfiki robót. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego wykonania robót. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektowo- 

kosztorysową i  ofertą Wykonawcy oraz z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 

przepisami prawa.  

5.Wykonawca zobowiązuje się do użycia do wykonania przedmiotu umowy materiałów, 

zgodnie z wytycznymi zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

będącej częścią załącznika nr 1 do niniejszej umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania polisy ubezpieczenia, a w przypadku jej braku 

innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym 

zgodnej z przedmiotem niniejszej umowy. Ubezpieczeniu winny podlegać w szczególności 

roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z 

wykonawstwem robót, odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi 

robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenie powinno być ważne 

na cały okres realizacji niniejszego zamówienia. W przypadku, gdy okres aktualnie 

posiadanego ubezpieczenia kończy się w trakcie trwania realizacji zamówienia, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłużenia ubezpieczenia OC na warunkach nie gorszych, niż warunki 

dotychczasowego ubezpieczenia, na okres nie krótszy niż do zakończenia robót. Wykonawca 

jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu polisy lub innego dokumentu 

potwierdzającego przedłużenie ubezpieczenia OC na ww. warunkach nie później niż na 7 dni 

przed zakończeniem okresu aktualnego ubezpieczenia. W przypadku nie wywiązania się z 

obowiązku przedłużenia ubezpieczenia, Zamawiający zawrze taką umowę ubezpieczenia i 

obciąży Wykonawcę kosztami polisy. W takim przypadku Zamawiający ma prawo potrącenia 

poniesionych w tym zakresie kosztów z pierwszej wymagalnej należności przysługującej 

Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy.   

7.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim 

w trakcie realizacji przedmiotu umowy.  

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia na bieżąco 

dziennika budowy.  

9. Wykonawca zobowiązuje się na pisemne żądanie Zamawiającego do przedstawienia recept, 

atestów lub orzeczeń o jakości materiałów przewidzianych do wbudowania. 

10.  Wykonawca zobowiązuje się do  przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 

11.Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z prowadzenia robót bez właściwego 

oznakowania.  

12. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub 

odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających, zgodnie z 

postanowieniami § 7 umowy. 

13.Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną robót. 
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14.Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania zasilania budowy w energię elektryczną 

i wodę oraz pokrycia kosztów ich zużycia. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub doprowadzenia do stanu poprzedniego 

wykonanych robót w przypadku ich uszkodzenia, kradzieży materiałów,  urządzeń itp. w 

trakcie realizacji umowy.  

16. Wykonawca zobowiązuje się do doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu 

budowy po zakończeniu wykonania przedmiotu umowy. 

17.Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie/ z Podwykonawcami. 

18.Zakres  prac przewidzianych do wykonania przez Podwykonawców: 

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

19.Do zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcami wymagana jest zgoda 

Zamawiającego, wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

20.Umowy pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcami muszą być dostarczone do 

Zamawiającego przed rozpoczęciem przez Podwykonawców robót i zawierać  przedmiot i 

zakres robót jakie wykona Podwykonawca, ich wartość, termin płatności co najmniej o 10 dni 

wcześniejszy niż terminy płatności Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, wskazanie konta 

bankowego Podwykonawcy, zapis iż Podwykonawca po otrzymaniu wynagrodzenia 

zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia oświadczenia o otrzymaniu należnego 

wynagrodzenia od Wykonawcy (Wykonawca dostarczy oświadczenie Zamawiającemu), zapis 

iż niedochowanie terminu płatności na rzecz Podwykonawcy przez Wykonawcę i brak 

dostarczenia oświadczenia, o którym mowa powyżej  w terminie do 5 dni przed terminem 

płatności Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, skutkuje automatyczną cesją wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy od Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy w wysokości 

odpowiadającej wynagrodzeniu Podwykonawcy.  

21.Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami  stanowią załączniki do niniejszej umowy.  

22.Niedochowanie terminu płatności na rzecz Podwykonawcy przez Wykonawcę i brak  

oświadczenia, o którym mowa w § 8 ust.4 niniejszej umowy spowoduje przelanie przez 

Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy, do 

wysokości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy od Wykonawcy.  

23.Jeżeli Zamawiający ma uzasadnione podejrzenia, że kwalifikacje Podwykonawcy lub jego  

sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania terminu to 

może on zażądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy. 

 

 

 

OŚWIADCZENIA STRON 

§ 5 

 

1. Wykonawca oświadcza, że upewnił się co do prawidłowości i kompletności oferty złożonej 

do przetargu, jak też co do prawidłowości i kompletności opisu robót w kolejności 
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technologicznej ich wykonania oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub 

jednostkowych nakładów rzeczowych z podaniem ilości jednostek kosztorysowych, 

zawartych w kosztorysie ofertowym. 

2.Strony zgodnie oświadczają, że kompletna oferta Wykonawcy, o której mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu, obejmuje pełny zakres  kosztorysowy robót. 

3.Zamawiający  oświadcza, iż Gminny Ośrodek Zdrowia w Skarszewach jest podatnikiem 

podatku VAT, o numerze NIP 592-18-71-206  

4.Wykonawca oświadcza, iż jest podatnikiem podatku VAT, o numerze NIP: ………………. 

 

WYNAGRODZENIE 

§ 6 

 

1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu 

umowy  wynikające z kosztorysu ofertowego stanowiącego część oferty Wykonawcy - 

załącznik nr 2 do niniejszej umowy, w wysokości netto .......................................zł 

(słownie.......................................................)  + ....... % VAT, co daje wynagrodzenie brutto 

........................................................ zł (słownie.......................................................). 

2. Strony ustalają następujące zasady wystawiania i płatności faktur:  

1) Zamawiający dopuszcza dokonanie odbioru częściowego i wystawienie faktury 

częściowej do wartości 40% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. 

2) Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie podpisany protokół odbioru 

częściowego, o którym mowa w § 7 ust. 4.  

3) Co najmniej 60% wynagrodzenia za pozostałą wartość robót zostanie zafakturowana 

po  dokonaniu odbioru końcowego robót, o którym mowa w § 7 ust.4   

3. Za roboty, które nie zostaną wykonane, choć zostały ujęte w ofercie tj., w kosztorysie 

ofertowym wynagrodzenie nie przysługuje. 

4. O konieczności wykonania robót dodatkowych, nieujętych w ofercie i specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1) i 2) niniejszej 

umowy, Wykonawca niezwłocznie powiadomi na piśmie Zamawiającego. 

5. Jeżeli wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, nieujętych w ofercie 

i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1) i 2) 

niniejszej umowy, roboty dodatkowe będą wykonane za cenę według stawek 

wymienionych w kosztorysie ofertowym. Ceny materiałów i sprzętu, które nie 

występowały w kosztorysie ofertowym będą przyjęte wg udokumentowanych cen nie 

wyższych od cen średnich „SEKOCENBUDU” lub „ORGBUDU” opublikowanych w 

kwartale poprzedzającym realizowane roboty. 

6. Wykonawcy nie wolno realizować robót, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu 

bez zgody Zamawiającego oraz zmiany postanowień niniejszej umowy lub uzyskania 

dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy. 
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ODBIORY ROBÓT 

§ 7 

 

1. Wykonawca będzie powiadamiać pisemnie Inspektora Nadzoru o gotowości do odbioru 

robót podlegających zakryciu lub zanikających. W razie nie dopełnienia tego warunku, 

Wykonawca obowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać odpowiednie 

odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je 

do stanu poprzedniego. 

2. Dopuszcza się dokonywanie częściowego odbioru robót pod warunkiem, iż wartość robót 

podlegających odbiorowi częściowemu nie może być wyższa niż 40% wartości przedmiotu 

umowy.  

3. Wykonawca zgłosi pisemny wniosek o dokonanie częściowego odbioru robót składając 

jednocześnie protokół stanu i wartości zaawansowanych prac sprawdzony i zatwierdzony 

przez Inspektora Nadzoru. 

4. Protokół odbioru częściowego robót zostanie podpisany ze strony Zamawiającego przez 

osobę upoważnioną przez Zamawiającego oraz przez Inspektora Nadzoru. 

5. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości wykonanych robót do 

odbioru częściowego i końcowego, składając jednocześnie wszystkie dokumenty 

niezbędne do rozpoczęcia odbioru. 

6. Zamawiający przystąpi do odbioru częściowego i końcowego w terminie 7 dni roboczych 

od dnia otrzymania zawiadomienia, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

7. Datę odbioru będzie stanowił dzień zakończenia czynności odbioru i podpisania protokołu 

odbioru częściowego i końcowego, nie wcześniej niż po usunięciu stwierdzonych na 

etapie odbioru usterek i wad. 

8. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek, Wykonawca usunie je na własny 

koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. Odbiory robót podlegających zakryciu lub zanikających oraz odbiór końcowy dokonywane 

będą wg zasad określonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

stanowiącej część załącznika nr 1 do niniejszej umowy. 

10. Osobami uprawnionymi do dokonania odbioru końcowego robót ze strony 

Zamawiającego będzie osoba upoważniona przez Zamawiającego na podstawie pisemnego 

upoważnienia oraz Inspektor Nadzoru. 

 

 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

§ 8 

1.Fakturę VAT należy wystawić na: 

Gminny Ośrodek Zdrowia w Skarszewach 
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ul. Dworcowa 11 

83-250 Skarszewy 

NIP 592-18-71-206  

2.Należność wynikająca z faktur VAT płatna będzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionych faktur przez Zamawiającego, z rachunku bankowego Gminnego 

Ośrodka Zdrowia w Skarszewach - przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr 

……………………………………………….z zastrzeżeniem ust. 4. 

3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Gminnego Ośrodka 

Zdrowia w Skarszewach. 

4. W przypadku wykonania robót przez Podwykonawcę płatność należności wynikającej z 

niniejszej umowy na rzecz Wykonawcy nastąpi po dostarczeniu przez Wykonawcę      

Zamawiającemu (najpóźniej 7 dni przed terminem płatności) - oryginału oświadczenia     

Podwykonawcy podpisanego przez osoby upoważnione, że otrzymał od Wykonawcy należne 

wynagrodzenie za wykonane roboty. Strony niniejszej umowy zgodnie oświadczają, że w 

przypadku niedostarczenia oświadczenia Podwykonawcy w terminie, o którym mowa w 

zdaniu poprzedzającym, wynagrodzenie należne od Zamawiającego Wykonawcy zostanie 

przelane na rachunek Podwykonawcy wskazany w umowie Wykonawcy z Podwykonawcą, 

do wysokości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy od Wykonawcy. 

 

KIEROWNIK BUDOWY I INSPEKTOR NADZORU 

§ 9 

 

1. Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez   

ograniczeń, będzie………………………………….. 

2. Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych ze 

strony Wykonawcy będzie………………………………….. 

3. Kierownikiem robót, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych ze strony Wykonawcy będzie………………………… 

4. Osobą posiadającą aktualne uprawnienia do kierowania robotami w specjalności 

telekomunikacyjnej i teletechnicznej ze strony Wykonawcy będzie……………………… 

5. Inspektorem Nadzoru ze strony Zamawiającego będzie.......................................................... 
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ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 10 

 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 

wynagrodzenia brutto o którym mowa w art. 6 ust. 1 umowy, tj. .......................zł 

(słownie..................................................................................... zł) w formie………………... 

2. Pełną kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznacza się na 

zabezpieczenie ewentualnych roszczeń w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy przez Wykonawcę na okres trwania umowy, przy założeniu, iż 70 % kwoty 

wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci  Wykonawcy w terminie 30 dni po 

odbiorze końcowym, zaś 30 % kwoty pozostaje na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi 

za wady, które zostanie zwrócone w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi. 

 

 

GWARANCJA I RĘKOJMIA NA WYKONANE ROBOTY 

§ 11 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na roboty budowlane 

objęte niniejszą umową na okres 3 lat, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu 

odbioru końcowego robót. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania z uprawnień wynikających z 

gwarancji w okresie trwania rękojmi za wady. 

3. W razie wystąpienia wad w okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający zgłosi je 

 Wykonawcy niezwłocznie po ich ujawnieniu, wyznaczając termin na ich usunięcie. 

4. Wykonawca obowiązany jest do usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

5. W razie nie usunięcia wad w terminie, o którym mowa w ust. 3 niniejszego  paragrafu, 

Zamawiający usunie wady na koszt Wykonawcy zachowując prawa wynikające z gwarancji i 

rękojmi. 

6. Przed zakończeniem okresu rękojmi oraz po usunięciu ujawnionych w tym czasie wad,  

strony niniejszej umowy spiszą protokół odbioru ostatecznego. 

 

KARY UMOWNE 

§ 12 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

umownego brutto, określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, 
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2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi – w 

wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 1 umowy 

za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 %  

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 1 umowy. 

2. Za opóźnienie w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci odsetki w ich ustawowej 

wysokości. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, 

o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość zastrzeżonych kar 

umownych. 

4. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku 

realizacji niniejszej umowy. 

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 13 

 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy wystąpi istotna zmiana 

okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym 

wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. 

2.   Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy w następujących przypadkach, gdy: 

  a) Wykonawca opóźnia się z dostarczeniem harmonogramu rzeczowo-finansowego i 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia o 5 dni w stosunku do terminu określonego w  

§ 2 ust. 3. 

    b)  pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania zamówienia Wykonawca 

realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób różny od opisanego w 

umowie i dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego,  

    c) Wykonawca opóźnia się z zakończeniem wykonania przedmiotu umowy o 14 dni w 

stosunku do terminu określonego w  § 2 ust. 2. 

3.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez  

wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót. 

4 .Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1-3 niniejszego paragrafu, powinno nastąpić 

w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać 

uzasadnienie. 

5.  W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 
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     a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu 

na dzień odstąpienia, 

     b)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od umowy, 

       c)   Zamawiający jest zobowiązany do odbioru wykonanych robót i zapłaty za wykonane 

roboty do dnia odstąpienia od umowy. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający zastosuje wszelkie kary  

i potrącenia wynikające z niniejszej umowy. 

 

 

ZMIANY UMOWY 

§ 14 

 

2.Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że 

konieczność zmiany umowy wystąpi w wyniku następujących zdarzeń: 

1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiany stawki podatku VAT, mające 

wpływ na wysokość ceny brutto za świadczoną robotę. 

2) wystąpienia odmiennych warunków geologicznych niż przyjęte w dokumentacji 

projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót uniemożliwiających 

realizację przedmiotu zamówienia wg założeń projektowych, 

3) wystąpienia zmiany warunków terenowych związanych z istnieniem 

niezinwentaryzowanych bądź błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych 

podziemnych, 

4) wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie 

Zamawiającego, w szczególności: 

    - konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót. 

     5 ) wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz 

Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac będących przedmiotem 

zamówienia wg założeń projektowych. 

3.W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej w § 14 ust.1 pkt. 2-5  

niniejszej umowy termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu 

przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób 

należyty, nie dłużej jednak niż o  okres trwania tych okoliczności. 
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 15 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

2. Ewentualne spory mogące wynikać na tle realizacji umowy rozstrzygać będzie sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy 

pisemnej w postaci aneksu. 

4. Umowę niniejszą sporządza się w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 3 

egzemplarze otrzyma Zamawiający, a 1 egzemplarz otrzyma Wykonawca. 

5. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1)    Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

2)   Oferta Wykonawcy 

3)   Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami o ile zostaną zawarte. 

 

 STRONY 

  
ZAMAWIAJĄCY          WYKONAWCA 
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.................................                                                          ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ 

/pieczęć Wykonawcy/ 

 

 

INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRYCH WYKONANIE 

WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM 

 

 Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na publicznego na: Rozbudowę 

budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach ul. Dworcowa 11  

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, informuję, iż 

zamierzam powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia: 

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

2. ........................................................................................................................................ 

3. ....................................................................................................................................... 

dodatkowe informacje (o ile dotyczy) 

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

 

_____________________, dnia _________________ 

 (miejscowość) 

                                                                    ___________________ 

(pieczęć i podpis Wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK DODATKOWY 

 

.................................                                                              ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ 

/pieczęć Wykonawcy/ 

 

 

 

OŚ W I A D C Z E N I E 

 

 

 

 Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Rozbudowę budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach ul. Dworcowa 11  

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  

 

oświadczam, że w dniu ………….2011 r.  dokonałem wizji lokalnej na ww. obiekcie i 

zapoznałem się ze stanem technicznym oraz  uwarunkowaniami terenowymi. 

 

 

 

 

 

____________________ 

(miejscowość, data)     _________________________ 

(pieczęć i podpis Wykonawcy)  
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ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ 

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

(pieczęć Wykonawcy) 

 

                               POTENCJAŁ KADROWY WYKONAWCY 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  

Rozbudowę budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach ul. Dworcowa 11  

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 oświadczam, że 

zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu 

funkcje  kierownika budowy i kierowników robót zamierzamy powierzyć następującym 

osobom: 

Imię i nazwisko Przewidziana funkcja Doświadczenie zawodowe, 

nr uprawnień do 

wykonywania funkcji, 

nr i  data ważności 

przynależności do 

właściwej Izby 

Status osoby 

( pracownik Wykonawcy / 

osoba fizyczna zobowiązująca 

się do współpracy/ osoba 

udostępniona przez inny 

podmiot
 
)*

) 

1 2 3 4 

 

 

 

 

Kierownik budowy w 

zakresie robót 

budowlanych 

  

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

 

.............................................* 

 

 

 

 

Kierownik robót  branży 

w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń 

cieplnych,  

wodociągowych   i 

kanalizacyjnych 

  

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

............................................*) 

 kierownika robót branży 

w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń 

elektrycznych i 

elektroenergetycznych 

  

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

............................................*) 



 

  
 

 
 

43 
 

 

  Unia Europejska 
Europejski Fundusz Rozwoju         

Regionalnego 

 

 Osobę posiadającą 

aktualne uprawnienia do 

prowadzenia robót i w 

specjalności 

telekomunikacyjnej i 

teletechnicznej 

  

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

............................................*) 

*)
 
wpisać właściwe 

Jeśli wskazana osoba jest osobą udostępnioną przez inny podmiot, do oferty należy dołączyć 

stosowne zobowiązanie - zobowiązanie podmiotu do udostępnienia wskazanej osoby do 

współpracy przy realizacji przedmiotowego zamówienia.  

Osoba fizyczna zobowiązująca się do współpracy przy realizacji przedmiotowego zamówienia 

również dołącza stosowne zobowiązanie .  

 

 

 

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

(miejscowość)           (pieczęć i podpis Wykonawcy) 
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               ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ 

 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH Z ZAKRESU ODPOWIADAJĄCEGO PRZEDMIOTOWI ZAMÓWIENIA 

 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: Rozbudowę budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach ul. Dworcowa 11  

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 oświadczam, iż moja firma zrealizowała następujące roboty 

z zakresu odpowiadającego przedmiotowi zamówienia (zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

Szczegółowy 

zakres robót 

 

Wartość brutto 

 

Data wykonania 

 

Miejsce realizacji 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ____________________ 

       (miejscowość, data)                                                                                                         _________________________ 

                                                                              (pieczęć i podpis Wykonawcy) 


