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I.
ZAMAWIAJĄCY
Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.
ul. Mieszka I 7
72-600 Świnoujście
reprezentowany przez:
Prezesa Zarządu – Dorota Konkolewska
tel. +48-91-32-67-345
adres internetowy (URL): www.szpital.swinoujscie.pl
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości
szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usprawnienie systemu oddymiania w siedzibie Zamawiającego.
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na:
1) Wykonanie projektu wykonawczego systemu odprowadzenia dymu i ciepła w trzech klatkach schodowych budynku
Szpitala Miejskiego uzgodnionego z rzeczoznawcą P.POŻ. oraz zaakceptowanego przez Zamawiającego,
2) usprawnienie systemu odprowadzania dymu i ciepła w trzech klatkach schodowych budynku Szpitala Miejskiego,
3) wykonaniu wszelkich robót budowlanych wraz z dostawą i montażem wszystkich niezbędnych urządzeń systemu
p.poż. zgodnie z w/w projektem wykonawczym,
4) zaktualizowaniu planu ewakuacji oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego po wykonaniu wszystkich prac
projektowych i budowlanych.
3. Wykonawca wykona prace zgodnie z dokumentacją projektowo wykonawczą, wiedzą i sztuką budowlaną, prawem
budowlanym oraz załącznikiem nr 1 SIWZ.
4. Przedmiot zamówienia odpowiada następującemu kodowi: CPV 45343000-3, 71320000-7, 71220000-6.
5. Przyłącza elektryczne i wodne:
1) Zamawiający zapewni na placu budowy zasilanie w energię elektryczną;
2) Ujęcie wody z istniejącego poboru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówień zwiększających zakres
zamówienia nie objętych przedmiotem zamówienia podstawowego, w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w
art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy polegających na powtórzeniu podobnych robót stanowiących nie więcej niż 20% wartości
zamówienia podstawowego w okresie nie dłuższym niż 3 lata od udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres
rzeczowy tych zamówień będzie dotyczył świadczeń, które rzeczowo są przedmiotem zamówienia podstawowego lub
świadczeń pozostających z nimi w bezpośrednim związku. Warunki zawarcia umowy będą kształtowane w sposób
odpowiedni w oparciu o warunki umowy o zamówienie podstawowe z uwzględnieniem różnic wynikających z wartości,
czasu realizacji i innych istotnych okoliczności mających miejsce w chwili udzielania zamówienia. W przypadku
wystąpienia ww. robót wymagane są następujące dokumenty stanowiące podstawę przygotowania umowy:
1) kosztorys robót;
2) protokół z negocjacji upoważnionych przedstawicieli stron (w przypadkach, w których jest to konieczne).
7. Dodatkowe wymagania:
1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia z Wykonawcą w walucie obcej.
3) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
4) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy on
podwykonawcom..
5) Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:
a) zakres robót powierzony Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą
wykonania robót objętych umową,
b) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
c) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub
usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą,
d) w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę lub dalszego Podwykonwcę za
wykonane prace Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał
wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego,
e) termin wykonania robót objętych umową musi być zgodny terminem wykonania robót Wykonawcy,
f) kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty
Wykonawcy,
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g)

okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiającego.
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8.

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące zamówienie były zatrudnione przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę w oparciu o umowę o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy. Wykonawca musi zatrudniać osoby wykonujące niżej wymieniony zakres czynności na podstawie umowy
o pracę przez cały okres realizacji umowy, a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez
pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę w to miejsce innej osoby.
1) Wykaz czynności (stanowisk), których będzie dotyczył wymóg zatrudnienia na umowę o pracę w
trakcie realizacji umowy.
Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8 a ustawy Pzp Zamawiający w poniższej tabeli wskazuje rodzaj czynności niezbędnych
do realizacji zamówienia, które dotyczą wymagania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę:
Lp

Czynności w zakresie realizacji
zamówienia wymagające zatrudnienia
osób na umowę o pracę

Okres wymaganego zatrudnienia osób

1

Malowanie

na umowę o pracę na czas realizacji
zamówienia

2

Prace elektryczne

na umowę o pracę na czas realizacji
zamówienia

3

Prace teletechniczne

na umowę o pracę na czas realizacji
zamówienia

4

Murowanie-tynkowanie

na umowę o pracę na czas realizacji
zamówienia

5

Osoba przeznaczona do pełnienia
funkcji kierownika budowy

Nie wymaga się

6

Osoba przeznaczona do pełnienia
funkcji kierownika robót

Nie wymaga się

2)

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę Obowiązku Zatrudnienia osób wykonujących
wskazane w tabeli powyżej czynności. Zamawiający jest uprawniony w szczególności do:
a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia Obowiązku Zatrudnienia i ich oceny,
b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia Obowiązku Zatrudnienia,
c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3) Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od rozpoczęcia wykonywania umowy przekaże Zamawiającemu wykaz osób,
które będą realizować przedmiot umowy z wyraźnym wskazaniem osób, które będą wykonywać czynności, o których
mowa tabeli powyżej wraz z oświadczeniem, że osoby te są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wykonawca
zobowiązany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania jej Zamawiającemu w ciągu 3 dni roboczych od dnia
dokonania w nim zmiany. Zmiana osób wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.
4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w szczególności następujące dowody w celu potwierdzenia spełniania
Obowiązku Zatrudnienia osób wykonujących wskazane w tabeli powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych
osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,
b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów
o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być
możliwe do zidentyfikowania,
pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności.
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5)

Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę Obowiązku Zatrudnienia osób wykonujących
wskazane w ppkt 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę
kary umownej określonej we wzorze umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia Obowiązku
Zatrudnienia traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę Obowiązku Zatrudnienia.
9. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej w dniu 16/072019 r. w godz. 0930 – 1100, po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z Panem Tomaszem Kotwickim nr. tel. 91-3267-325/ tkotwicki@szpital-swinoujscie.pl do dnia 15/07/2019 r. do godz.: 1430.
10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.
z siedzibą przy ul. Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście,
2) kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: odo@szpital-swinoujscie.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr postępowania ZP/11/2019 prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
c
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
d
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
*
**

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego
Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

IV.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I TERMIN UDZIELENIA GWARANCJI.
1. Termin wykonania zamówienia: do 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
2. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udzieli min.:
1) 24 m-nej gwarancji na wbudowane urządzenia i materiały,
2) 36 m-nej gwarancji na wykonane prace.
V.
OPIS WARUYNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Warunki udziału w postępowaniu:
1)
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust 1
ustawy.
2)
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie
Zamówienia na podstawie:
a
art. 24 ust. 1 ustawy,
b
art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 4) ustawy. Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 4) ustawy, z postępowania
wyklucza się Wykonawcę:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r., poz. 243 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
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wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 498)
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,
w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych;
c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym,
o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia
odszkodowania.
3)
Ponadto, o zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
a. zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności
techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli:
 Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej 2 zamówienia
odpowiadające swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia tj. projektowania i wykonania
prac objętych niniejszym postępowaniem, o wartości brutto min. 100 000,00 zł każde. W przypadku,
gdy cena usługi wyrażona została w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość na podstawie
kursu walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia
o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli
w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej
tabeli przed wszczęciem postępowania;
 Wykonawca będzie dysponować minimum 1 osobą posiadającą co najmniej 4-letnią praktykę zawodową
w realizacji inwestycji związanych z wykonywaniem prac w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
b. posiadają uprawnienia do powykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencja lub oświadczenie iż przepisy prawa nie
nakładają takiego obowiązku;
c. zdolności finansowej lub ekonomicznej. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymaganą zdolność
finansową lub ekonomiczną zapewniającą należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 120 000,00 zł,
4)
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów
i oświadczeń, o których mowa w rozd. VI SIWZ wg. formuły „spełnia/ niespełna”.
5)
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w ust.
1 pkt 3 lit a tiret pierwszy powyżej musi być w całości spełniony przez jednego z nich – nie dopuszcza się
sumowania warunku.
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
1) Zamawiający dokona badania i oceny ofert z zastosowaniem procedury z art. 24 aa) ustawy, tj. Zamawiający
dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2) W celu wstępnego wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca powinien
przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
a. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ);
b. Oświadczenie Wykonawcy powołującego się na zasoby innych podmiotów o spełnieniu przez nie warunków
udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ).
3) W celu wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie części V pkt 2) SIWZ,
Wykonawca powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
a. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4 do SIWZ);
b. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w przypadku powoływania się na
zasoby innych podmiotów (załącznik nr 4 do SIWZ);
4) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie Zamówienia są zobowiązani do dołączenia do oferty egzemplarza
pełnomocnictwa dla podmiotu reprezentującego Wykonawców. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie
Zamówienia, składają jedną ofertę. Oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, każdy
z Wykonawców składa oddzielnie. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenie
o podmiotach trzecich Wykonawcy składają łącznie, poprzez podpisanie oświadczenia przez pełnomocnika
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5) Forma dokumentów:
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a. wymagane dokumenty powinny być przedstawione w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, chyba, że dla danego dokumentu
wymagane jest złożenie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie;
b. w przypadku, gdy załączone do oferty dokumenty zostały sporządzone w języku obcym (w tym dokumenty
składane przez Wykonawcę zagranicznego) niezbędne jest dołączenie ich tłumaczenia na język polski.
6) Wykaz pozostałych dokumentów i dodatkowe informacje:
Oprócz dokumentów wskazanych w pkt 2) – 4), Wykonawca zobowiązany jest także do złożenia:
a. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców występujących wspólnie Wykonawcy zobowiązani są załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, w formie
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie;
b. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest
osoba upoważniona na podstawie dokumentów rejestrowych – w oryginale lub poświadczonej notarialnie kopii;
c. Wypełniony i podpisany załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowe wymagania dotyczące przedmiot Zamówienia;
d. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
e. wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnieniu obowiązku informacyjnego, zgodnie z Załącznikiem 8 do
SIWZ.
7) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie,
nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie, że
Wykonawca posiada:
a. zdolności techniczne lub zawodowe. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę posiadania zdolności
technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda złożenia wykazu prac wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wskazującego, że
Wykonawca wykonał należycie co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i zakresem
przedmiotowi zamówienia tj. projektowania i wykonania prac objętych niniejszym postępowaniem, o wartości
brutto min. 100 000,00 zł każde wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy zostały wykonane (załącznik nr 5 do SIWZ). Do wykazu należy dołączyć dowody
określające czy te prace zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym za dowody te uznaje się
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– oświadczenie Wykonawcy. Wykaz prac należy złożyć w oryginale, zaś referencie lub inne dokumenty
wykazujące należyte wykonanie zamówienia należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem;
b. wykazu osób, o których mowa w cz. V ust. 1 pkt 3 lit a titer drugi, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia,
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający
ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz osób, którymi dysponują lub będą dysponować).
c. uprawnienie do wykonywania określonej działalności (jeżeli dotyczy). W celu potwierdzenia posiadania przez
Wykonawcę uprawnienia, Zamawiający żąda złożenia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do
wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji, a w przypadku braku takiego obowiązku – oświadczenia
Wykonawcy, że do prowadzonej działalności przepisy nie wymagają szczególnych uprawnień
d. wymaganą sytuację ekonomiczną lub finansową. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę
posiadania zdolności ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający żąda złożenia dowodu ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na
kwotę nie mniejszą niż 120 000,00 zł. Dowód należy złożyć w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem.
8) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy, Wykonawca zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy składa oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wskazane oświadczenie oraz ewentualne
dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej, ww. oświadczenie składa
każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Oświadczenie należy złożyć w oryginale. W przypadku, gdy
w przedmiotowym postepowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta dla danego zadania Zamawiający odstępuje
od obowiązków spełnienia tego warunku
VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIENIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI :
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1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie,
z zastrzeżeniem ust 3, dopuszczającym porozumiewanie się za pomocą poczty elektronicznej.
2. Każda ze stron zobowiązana jest do potwierdzenia otrzymania oświadczenia przesłanego za pośrednictwem poczty
elektronicznej. W przypadku przekazywania dokumentów e-mailem dowód transmisji danych oznacza, że Wykonawca
otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez Zamawiającego, niezależnie od ewentualnego
potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń
Wykonawcy.
3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą emaila: tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl przy
przekazywaniu następujących dokumentów:
1) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ (w formacie WORD);
2) modyfikacja treści SIWZ;
3) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26, art. 90 ustawy;
4) informacja o poprawieniu oczywistych omyłek , o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy;
5) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2
ustawy;
6) wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedź
Wykonawcy;
7) samodzielne przedłużenie terminu związania ofertą przez Wykonawcę;
8) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o Wykonawcach, którzy zostali z postępowania wykluczeni
i Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone;
9) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania;
10) informacje i zawiadomienia kierowane do Zamawiającego i Wykonawców na podstawie art. 185 ustawy.
4. Oświadczenia Wykonawcy kierowane do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodnie z ust. 2
wysyłane są z adresu poczty elektronicznej wskazanego w ofercie Wykonawcy. Wykonawca składa oświadczenia za
pomocą poczty elektronicznej w ten sposób, że przesyła Zamawiającemu za pomocą poczty elektronicznej skan
dokumentu, wskazanego w ust. 3, podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub przez
pełnomocnika, którego umocowanie wynika z treści pełnomocnictwa złożonego do oferty.
5. Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał
Specyfikację Istotnych Warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert,
z zastrzeżeniem pkt 2.
2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może
udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 2, po
upłynięciu, którego Zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania.
4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone
na stronie internetowej.
5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do
Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.
6. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów,
zamieszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego.
3) Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
4) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania
Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych
terminów będą podlegały nowemu terminowi.
5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający
może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to
niezbędne.
7. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Tadeusz Koralewski –
tel. 91/32-67-365, w poniedziałek, środę i czwartek w godz. 1000-1240, we wtorek i piątek czwartek w godz. 1330-1500.
8. Adres do korespondencji:
Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.
ul. Mieszka I 7,

8

72-600 ŚWINOUJŚCIE
(pok. 2.010)
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wadium.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż
60 dni (zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy).
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna być złożona w języku polskim i sporządzona pismem maszynowym, na komputerze lub ręcznie
długopisem zgodnie z treścią formularzy stanowiących załączniki do SIWZ. Oferta ma formę pismeną pod rygorem
nieważności.
2. Szczegółowe wymagania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania
Wykonawcy. Uprawnienie powinno wynikać z dokumentów załączonych do oferty – w szczególności z rejestru sądowego
lub z udzielonego na piśmie pełnomocnictwa. Oferta składana przez konsorcjum powinna zawierać oznaczenie
podmiotów, które ją tworzą.
4. Podpis powinien być złożony w oryginale.
5. Kopie dokumentów (każda strona zapisana) powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osobę
uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy i opatrzone datą.
6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem ofert.
8. Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji.
9. Wszystkie załączone do oferty zaświadczenia, wypisy, odpisy, potwierdzenia itp. powinny być aktualne, stosownie do
obowiązujących przepisów prawa.
10. Wszystkie składane dokumenty załączone do niniejszej specyfikacji w językach obcych muszą być przetłumaczone na
język polski, poświadczone przez wykonawcę.
11. Załączniki wymagające wypełnienia powinny być wypełnione zgodnie z informacją zawartą w niniejszej specyfikacji
w sposób dokładny i bez dokonywania w nich zmian. Jeżeli którykolwiek zapis wypełnianych załączników nie dotyczy
Wykonawcy należy to zaznaczyć na dokumencie czyniąc dopisek „nie dotyczy” opatrzony parafą osoby uprawnionej.
12. Oferta musi być spięta w sposób uniemożliwiający samoistne rozsypanie się.
13. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę
podpisującą ofertę.
14. Jeżeli Wykonawca składa informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jest zobowiązany oznaczyć dokumenty zawierające takie informacje, umieszczając je
w odrębnej kopercie z napisem „zastrzeżone”.
15. Wykonawca zamieszcza ofertę w zamkniętej kopercie. Na kopercie muszą znajdować się następujące oznaczenia:
a. Nazwa i adres Zamawiającego,
b. Nazwa i adres Wykonawcy,
c. Napis:
NAZWA WYKONAWCY
OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN:
Usprawnienie systemu oddymiania znak sprawy ZP/11/2019
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 08/08/2019 r., GODZ. 1130
i zaadresowanej do:
Szpital Miejski im. Jana Gaduły w Świnoujściu sp. z o. o.
ul. Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie, II piętro, pokój Nr 2.010:
Szpital Miejski im. Jana Gaduły w Świnoujściu sp. z o. o.
ul. Mieszka I 7,
72-600 Świnoujście
do dnia 08/08/2019 r. do godziny 1000
2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne
powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy złożyć w taki sposób jak ofertę, a koperta powinna być dodatkowo
oznaczona napisem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
3. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić do niej zmian po upływie terminu składania ofert.
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4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 08/08/2019 r. o godz. 1130 w pokój Nr 2.018 - II piętro.
5. Przy otwarciu ofert, w części jawnej, mogą być obecni wszyscy zainteresowani.
6. Zamawiający ogłosi Wykonawcom:
1) kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia,
2) firmy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) cenę oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.
7. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
8. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści SIWZ
oraz w innych okolicznościach wskazanych w ustawie.
XII.
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Wykonawca określi cenę zamówienia w walucie PLN cyfrowo i słownie uwzględniając należny podatek VAT,
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy niezbędne do realizacji zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie
oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia
określonego w umowie. Zaproponowana cena musi być zgodna z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010.).
3. Cena oferty musi być podana w złotych polskich netto i brutto – cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT
naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania ofert przepisami.
Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT= wartość brutto.
4. Na podstawie wartości brutto, Zamawiający w oparciu o kryterium:
a) 100 % - cena;
dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty, doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku
6. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co
do możliwości wykonania przedmiotu Zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym do złożenia dowodów,
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
7. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy.
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ
Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI
ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
1. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszej ceny. Kryterium stanowi najniższa cena.
2. Oferta z najniższą cena otrzyma maksymalna liczbę punktów, tj. 100 pkt.
3. Każda następna oferta zostanie przeliczona proporcjonalnie, według poniższego wzoru:
C min
Cof = ---------------- x 100
Co
Cof – ilość otrzymanych punktów za kryterium „cena”
Cmin – najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych
Co – cena oferty badanej.
4. Obliczenia punktów dokonuje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty (na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy) i udzieli zamówienia
Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE ZOSTANA DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Wykonawca, który zostanie wybrany, zobowiązany będzie do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia
ogłoszenia, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Umowa może zostać zawarta w krótszym
terminie w przypadku, gdy w trakcie prowadzonego postępowania zostanie złożona tylko jedna oferta.
2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
3. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej
oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.
4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia zostanie wybrana w niniejszym
postępowaniu jako najkorzystniejsza, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy – umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
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XV.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
XVI.
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:
1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.
2. Strony ustalają, że każda istotna zmiana umowy może nastąpić wg zasad i na warunkach określonych w projekcie
umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
XVII.
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
1. Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad
określonych w ustawie, jak też w niniejszej SIWZ, przysługują środki odwoławcze zawarte w dziale VI ustawy:
odwołanie i skarga.
2. Odwołanie przysługuje wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynności 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.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182
ustawy.
5. 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.
6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Załącznikami do SIWZ są:
1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,
2) Załącznik nr 2 – Formularz oferty,
3) Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o podmiotach trzecich,
4) Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia,
5) Załącznik nr 5 – Wykaz dostaw i osób,
6) Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,
7) Załącznik nr 7 – Wzór umowy,
8) Załącznik nr 8 – Oświadczenie o RODO
Świnoujście, dnia 01/07/2019 r.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Oryginał podpisu w dokumentacji postępowania
Zatwierdził dn.: 08/07/2019 r.
Prezes Zarządu: Dorota Konkolewska
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Załącznik nr 1 do SIWZ ZP/11/2019
Szczegółowy zakres zamówienia:
Usprawnienie istniejących systemów oddymiania trzech klatek schodowych w Szpitalu Miejskim w Świnoujściu
1.

Usprawnienie systemu winno obejmować swym zakresem wszystkie elementy, polegające na realizacji robót
budowlanych oraz dostawie i montażu niezbędnych urządzeń p.poż. w celu doprowadzenia do pełnej sprawności
technicznej i funkcjonalnej istniejącego systemu oddymiania grawitacyjnego trzech klatek schodowych w budynku
szpitala oraz zapewnienia stałego dopływu powietrza zewnętrznego;
2. Realizacja zamówienia musi być zgodna z obowiązującym stanem prawnym, oraz spełniać wszelkie normy w zakresie
przedmiotu zamówienia. W szczególności podstawą realizacji zamówienia jest :
1) Rozporządzenie Ministra Spaw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719), w tym § 4, ust. 2,
pkt. 1;
2) § 270, ust. 1, pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065);
3) PrPN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady Projektowania
4) PN-EN 54-14:2002(U) Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 14: Projektowanie, zakładanie, odbiór,
eksploatacja i konserwacja instalacji.
5) PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 18: Urządzenia wejścia/wyjścia.
6) PN-EN 54-20:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 20: Czujki dymu zasysające.
7) PN-EN 54-21:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 21: Urządzenia do transmisji sygnałów alarmowych
i uszkodzeniach.
8) SITP WP-02:2010 Wytyczne projektowania i odbioru instalacji sygnalizacji pożaru, opracowane przez Centrum
Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Józefowie koło Otwocka.
3. Zamówienie nie obejmuje swoim zakresem remontu kapitalnego wszystkich trzech klatkach schodowych.
4. Wykonawca winien jest zamieścić zestawienie wszystkich materiałów budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń.
5. Wykonawca jest obowiązany zastosować jedynie materiały budowlane posiadające właściwości fizyko-mechaniczne
i higieniczne przeznaczone dla placówek medycznych.
6. Zamawiający oczekuje, że rozwiązania projektowe zapewnią osiągnięcie maksimum efektu końcowego, przy minimum
kosztów wykonania.
7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez cały czas konsultował wszystkie zaproponowane technologie
i rozwiązania z działem technicznym Szpitala Miejskiego w Świnoujściu celem ich akceptacji przed terminem
zakończenia prac i uniknięcia konfliktów oraz nieporozumień.
8. Wykonawca zobowiązany jest przyjmować ze szczególną starannością optymalne ekonomicznie rozwiązania
w zakresie technologii projektowanych robót.
9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dla użytkowników Szpitala należy zmodernizować wszystkie systemy w sposób
gruntowny oraz usprawnić system oddymiania dla każdej klatki schodowej jako dla wydzielonej strefy pożarowej.
10. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

sporządzenia projektu wykonawczego systemu do odprowadzania dymu i ciepła dla trzech klatek
schodowych, uzgodnionego z rzeczoznawcą P.POŻ. oraz zaakceptowanego przez Zamawiającego.
 wykonać nowe okablowanie i podłączenie urządzeń, tj. czujek dymu i ROP central oddymiania, a następnie
wykonać prace budowlane związane z napowietrzaniem klatek schodowych i podłączenie nowych systemów
do istniejących klap dymowych, tj. w szczególności:
1) Montaż siłowników oraz elektro trzymaczy drzwiowych na drzwiach wyjściowych we wszystkich 3 klatkach
ewakuacyjnych;
2) Wykonanie nowego okablowania do central p.poz.;
3) Wykonanie napowietrzania na klatce ewakuacyjnej 0.049, poprzez wstawienie nowego, większego okna
z siłownikiem i poprowadzeniem okablowania do klapy oddymiającej;
4) Wykonanie nowych central oddymiania na wszystkich 3 klatkach ewakuacyjnych;
5) Montaż czujek i ROP do uruchomienia (automatycznego i ręcznego) klap dymowych na każdym piętrze wszystkich
3 klatek schodowych;
6) Poprowadzenie podtynkowe okablowania do czujek i ROP od parteru do III piętra;
11. W ramach wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca dokona wszelkich niezbędnych uzgodnień, zgłoszeń, uzyska
decyzje od odpowiednich organów publicznych lub służb, które są niezbędne do wykonania i rozpoczęcia użytkowania
przedmiotu umowy.
12. Na czas przejęcia miejsc objętych pracami Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem odpadów, z którymi
będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
13. Wszystkie instalacje w klatkach schodowych winny być prowadzone podtynkowo, a wszystkie wykonane bruzdy
związane z wykonywaniem instalacji ppoż należy zaszpachlować, wygładzić i zagruntować oraz pomalować w kolorze
klatki schodowej.
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14.

15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.

Realizacja prac budowlanych i instalacyjnych oraz montażu i uruchomienie przedmiotowego systemu odbywać się
będzie zgodnie z uzgodnieniami z Zamawiającym, przy czym prace muszą być prowadzone w sposób zapewniający
normalne funkcjonowanie szpitala oraz w sposób zapewniający monitorowanie zagrożeń pożarowych na terenie
całego budynku.
Prowadzenia prac, w tym „głośnych i brudnych” musi być dostosowane do wymagań Zamawiającego tj. w sposób:
1) niezakłócający bieżącego funkcjonowania czynnego szpitala,
2) zapewniający całkowite bezpieczeństwo i higienę pracy na terenie szpitala (tj. zabezpieczenie pracy innych
instalacji w obiekcie; zabezpieczenie przed kurzem, brudem i pyłem; wykonanie wszelkich zabezpieczeń, m.in.
przed pożarem, zadymieniem).
3) umożliwiający utrzymanie w czystości pomieszczeń objętych zamówieniem .
Wykonawca będzie codziennie pozostawiał front prac w stanie czysty i uporządkowanym.
Wykonawca wykona wszelkie czynności zabezpieczające infrastrukturę Zamawiającego przez uszkodzeniem lub
zabrudzeniem w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.
Przedmiot umowy zostanie wykonany przy użyciu materiałów i urządzeń Wykonawcy.
W dniu zgłoszenia zakończenia wszelkich prac związanych realizacją zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany
dostarczyć zaktualizowany plan ewakuacji oraz instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, a także wszystkie certyfikaty,
deklaracje zgodności, atesty higieniczne, instrukcje obsługi na zamontowane urządzenia i wbudowane materiały
zgodnie z parametrami opisanymi w projekcie;
Oferta na usprawnienie istniejącego systemów oddymiania powinna przewidywać również koszty wykonania innych
opracowań, analiz itp. jeżeli z obowiązujących przepisów, wymagań odpowiednich organów, dostawców oraz zasad
sztuki inżynierskiej i dobrej praktyki wynika taka konieczność,
Zmawiający wymaga wykonania i złożenia dokumentacji powykonawczej w następującej formie i ilościach:
1) dokumentacja powykonawcza - 2 egz. (wydruk),
2) specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – po 2 egz. z każdej branży (wydruk),
3) płyta CD/ DVD lub PebDrive z całą w/w dokumentacją, zapisaną w formatach PDF, DWF i ath oraz tabele
w formacie Word i Excel (w wersji edytowalnej) - 1 szt..
4) karty gwarancyjne wbudowanych urządzeń

Opis stanu istniejącego systemu p.poż.:
Usprawnienie istniejących systemów oddymiania trzech klatek schodowych w Szpitalu Miejskim w Świnoujściu
1. Klatka schodowa nr 0.075:
1) Zainstalowany system oddymiania grawitacyjnego nie spełnia założeń i wytycznych polskiej normy PrPN-B-028774 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady Projektowania;
2) źle dobrane i złe umiejscowienie czujek i ROP, brak dostatecznej ich ilości do poprawnego uruchomienia klap
dymowych;
3) źle dobrane klapy oddymiające pod względem skuteczności oddymiania i źle zamontowane ograniczając
dodatkowo ich prześwit geometryczny;
4) brak napowietrzania klatki schodowej, które jest niezbędnym elementem do prawidłowego i skutecznego
oddymiania;
2. Klatka schodowa nr 0.049:
1) Zainstalowany system oddymiania grawitacyjnego nie spełnia założeń i wytycznych polskiej normy PrPN-B-028774 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady Projektowania;
2) źle dobrane i złe umiejscowienie czujek i ROP, brak dostatecznej ich ilości do poprawnego uruchomienia klap
dymowych;
3) źle dobrane klapy oddymiające pod względem skuteczności oddymiania i źle zamontowane ograniczając
dodatkowo ich prześwit geometryczny;
4) brak napowietrzania klatki schodowej, które jest niezbędnym elementem do prawidłowego i skutecznego
oddymiania;
3. Klatka schodowa nr 0.022:
1) Zainstalowany system oddymiania grawitacyjnego nie spełnia założeń i wytycznych polskiej normy PrPN-B-028774 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady Projektowania;
2) źle dobrane i złe umiejscowienie czujek i ROP, brak dostatecznej ich ilości do poprawnego uruchomienia klap
dymowych;
3) brak napowietrzania klatki schodowej, które jest niezbędnym elementem do prawidłowego i skutecznego
oddymiania;
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..............................., dn. ...............................

.....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w
przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)
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Załącznik nr 2 do SIWZ ZP/11/1//2019

FORMULARZ OFERTY
Ja (My), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :
......................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)

....................................................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)

REGON............................................................................ Nr NIP ............................................KRS:.................
Nr konta bankowego: ...............................................................................................................................................
nr telefonu ........................................................................ nr fax-u ...........................................................................
email .............................................................................................
Osoba upoważniona do podpisania umowy: ………………………………………………………….
Osoba do kontaktów w trakcie realizacji umowy: …………………………………………………………………………
nr telefonu ……………………………………………. email: …………………………@...........................................
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :
Usprawnienie systemu oddymiania dla spółki Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.
o.
składam(y) niniejszą ofertę:
1.

Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach określonych
w SIWZ za:
1) cena ryczałtowa za przedmiot zamówienia w wysokości: …………….. zł (słownie
……………………………………………) netto plus należny podatek VAT….% tj.….……..zł (słownie:
………………………………), co łącznie stanowi wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………zł (słownie
………………………..………) brutto.

2.

Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

3.

Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych
we wzorze umowy dołączonym do SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

4.

Oświadczam, że powierzymy niżej wymienionym podwykonawcom wykonanie niżej wskazanych części zamówienia:
Lp.
Firma (nazwa) podwykonawcy
Część (zakres) zamówienia
1.
2.

(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców)

5.

Oświadczam, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, będziemy polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych, niżej wymienionych
podmiotów (podmioty trzecie):
Lp.
Firma (nazwa) podmiotu trzeciego
Udostępniany potencjał
1.
2.

(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podmiotów trzecich)
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6.

Oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w
następujących dokumentach:
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
W przypadku, wskazania, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, do oferty należy
załączyć stosowne wyjaśnienie.

7.

Przedmiot objęty przedmiotem postępowania zobowiązuje się wykonać w nieprzekraczalnym terminie do 90 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

8.

Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty u Zamawiającego nie powstaje/powstanie obowiązek podatkowy
(zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług).

9.

na wykonany przedmiot zamówienia udzielam:
1) …… m-nej gwarancji na wbudowane urządzenia i materiały (min.: 24 m-ce),
2) …… m-nej gwarancji na wykonane prace (min.: 36 m-cy).

10. Oświadczam, że będę dysponować minimum 1 osobą posiadającą co najmniej 4-letnią praktykę zawodową w realizacji
inwestycji związanych z wykonywaniem prac w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
11. Ofertę składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.
Na ofertę składają się :
1) oświadczenia Wykonawcy.
2) ...................................
3) ...................................
4) ...................................
5) ...................................

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

.....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w
przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)
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Załącznik nr 3 do SIWZ ZP/11/2019

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
I PODMIOTACH TRZECICH
(składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy)

Ja (my), niżej podpisany(ni) ..................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz : …………………………………………………………………
......................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)

......................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Usprawnienie systemu oddymiania dla spółki Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu
sp. z o. o.
oświadczam(my), co następuje:
I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam/y, że Wykonawca, którego reprezentuję/jemy spełnia warunki udziału w postępowaniu określone SIWZ.
..............................., dn. ...............................

.....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w
przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA (należy
wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podmiotów trzecich):
1. Oświadczam/y, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych SIWZ, Wykonawca,
którego reprezentuję/jemy polega na zasobach następującego/ych podmiotu/ów (podmiot/ty trzeci/cie):
Lp.
Pełna nazwa/firma i adres oraz KRS/CEiDG
Wskazanie warunku określonego w, którego dotyczy
podmiotu trzeciego
potencjał podmiotu trzeciego
1.
2.
2. Oświadczam, że w stosunku do podmiotu/ów wymienionych pkt 1 nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania w
sytuacjach określonych w SIWZ, oraz, że do podmiot/y wymienione pkt 1 spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące zasobów, o których mowa w pkt 1.
..............................., dn. ...............................

.....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w
przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)
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Załącznik nr 4 do SIWZ ZP/11/2019
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
(składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy)

Ja (my), niżej podpisany(ni) ...........................................................................................
działając w imieniu i na rzecz : …………………………………………………………………
......................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)

......................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Usprawnienie systemu oddymiania dla spółki Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu
sp. z o. o.
oświadczam(my), że w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję/jemy nie zachodzą podstawy wykluczenia z
postępowania w sytuacjach określonych w SIWZ.

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

.....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w
przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)
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Załącznik nr 5 do SIWZ ZP/11/2019
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Usprawnienie systemu oddymiania dla spółki Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu
sp. z o. o.
działając w imieniu …………………………………………………………………………………………………………………...
składam/y wykaz:
1
wykonanych prac, zgodnie z warunkami SIWZ:
Przedmiot

2

Data
rozpoczęcia

Data
zakończenia

Wartość prac
(brutto)

Podmiot, na rzecz którego
prace wykonano

wykaz osób, zgodnie z warunkami SIWZ:
Imię

Nazwisko

Zakres realizowany czynności w
trakcie realizacji umowy

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

Nr uprawnień

.....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w
przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)
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Załącznik nr 6 do SIWZ ZP/11/2019
OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI/
BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
(w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :
......................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)

......................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Usprawnienie systemu oddymiania dla spółki Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu
sp. z o. o.
1)

Oświadczam(y), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy) nie przynależy do grupy kapitałowej z
wykonawcami, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu.

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

.....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku
oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)

2)

Oświadczam(y), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy) przynależy do tej samej grupy kapitałowej z niżej
wymienionymi wykonawcami, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu:
Lp.

Nazwa

Adres

1.
2.

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

.....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku
oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)

Uwaga! Należy wypełnić pkt 1) albo pkt 2)

20

Załącznik nr 7 do SIWZ ZP/11/2019

UMOWA Nr SM/…../DT/TK/2019
zawarta w dniu ……...2019 r. w Świnoujściu pomiędzy:
Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o. z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Mieszka I 7, wpisaną do
rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pod nr
000000018145 oraz do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Szczecin – Centrum w Szczecinie – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000490038
(NIP: 855-158-34-67), o kapitale zakładowym 4 283 100,00 zł
reprezentowaną przez
Prezesa Zarządu – Dorotę Konkolewską
zwaną dalej „Szpitalem” lub „Zamawiającym”,
a
……………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”
Niniejszą umowę zawarto w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na usprawnienie systemu oddymiania dla spółki Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu
sp. z o. o. na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1986 ze zm.):
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostosowania istniejących systemów oddymiania trzech klatek
schodowych do aktualnych przepisów ppoż. w budynku Szpitala Miejskiego w Świnoujściu (działka nr 6/4 obręb 0007
Świnoujście).
2. Szczegółowy zakres rzeczowy, opis i sposób wykonania przedmiotu umowy określa Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia wraz z załącznikami, stanowiąca integralną część niniejszej umowy. W szczególności przedmiot umowy
został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ.
3. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu przetargowym.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia wskazanego w ust. 1 zgodnie z:
1) umową,
2) powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa krajowego i wspólnotowego,
3) wiedzą techniczną.
5. Dokumentacja projektowo wykonawca ma być wykonana zgodnie z:
1) Rozporządzenie Ministra Spaw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719), w tym § 4, ust. 2,
pkt. 1;
2) § 270, ust. 1, pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065);
3) PrPN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady Projektowania;
4) PN-EN 54-14:2002(U) Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 14: Projektowanie, zakładanie, odbiór,
eksploatacja i konserwacja instalacji;
5) PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 18: Urządzenia wejścia/wyjścia;
6) PN-EN 54-20:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 20: Czujki dymu zasysające;
7) PN-EN 54-21:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 21: Urządzenia do transmisji sygnałów alarmowych
i uszkodzeniach;
8) SITP WP-02:2010 Wytyczne projektowania i odbioru instalacji sygnalizacji pożaru, opracowane przez Centrum
Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Józefowie koło Otwocka;
1.
2.
3.

§2
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac objętych umową w terminie do 90 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia umowy tj.: do…………….
W toku realizacji umowy przedstawicielami Zamawiającego są:
1) Pan Tomasz Kotwicki;
2) Pan Dariusz Bielski;
W toku realizacji umowy przedstawicielami Wykonawcy są:
1)
...................................................
2)
...................................................
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§3
1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie całości prac zgodnie z umową stanowi kwota: ……………………
zł (słownie złotych: ……………) plus …. % podatek VAT w wysokości: ………..….. zł. (słownie: ………………), co
stanowi łącznie wynagrodzenie ryczałtowe brutto określone w ofercie Wykonawcy, równe: ………….…… zł (słownie
złotych: ……………….).
2. Niedoszacowanie, pominięcie oraz lub rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania
podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Wynagrodzenie to jest płatne przez Zamawiającego przelewem w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę i przedstawienia przez niego dowodów potwierdzających zapłatę
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (w postaci potwierdzeń przelewu tego
wynagrodzenia i stosownych oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców), na rachunek Wykonawcy
wskazany na fakturze.
4. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru końcowego robót potwierdzający, że roboty zostały wykonane bez
usterek i podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
5. W przypadku, gdy protokół odbioru końcowego zawiera informacje o usterkach robót stwierdzonych przez komisję
podczas odbioru, podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół potwierdzający usunięcie usterek
stwierdzonych podczas odbioru końcowego, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
6. Do protokołu odbioru Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
1) dokumentację powykonawcza - 2 egz. (wydruk),
2) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – po 2 egz. z każdej branży (wydruk),
3) płytę CD/ DVD lub PebDrive z całą w/w dokumentacją, zapisaną w formatach PDF, DWF i ath oraz tabele
w formacie Word i Excel (w wersji edytowalnej) - 1 szt..
4) karty gwarancyjne wbudowanych urządzeń.
§4
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji umowy, do przedłożenia Zamawiającemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy,
ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez
akceptację Umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:
1) zakres robót powierzony Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą
wykonania robót objętych umową,
2) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
3) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub
usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą,
4) w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę lub dalszego Podwykonwcę za
wykonane prace Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał
wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego,
5) termin wykonania robót objętych umową musi być zgodny terminem wykonania robót Wykonawcy,
6) kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty
Wykonawcy,
7) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiającego.

1.

2.
3.

4.

Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy, o którym mowa w ust. 1, zgłasza pisemne
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.
5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 4, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.
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7. Zamawiający, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia mu umowy, o której mowa w ust. 6, zgłasza
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.
8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, w terminie wskazanym w ust. 7, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości
umowy wskazanej w § 3 ust. 1.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3,
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia
o zapłatę kary umownej wskazanej w § 8.
11. Przepisy ust. 1 - 9 stosuje się odpowiednio do zmian ww. umowy o podwykonawstwo.
§5
1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
2. Zapłata, o której mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi
i obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
3. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia doręczenia mu stosownego zawiadomienia, zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących
zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.
1.
4. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 3 i w terminie tam wskazanym, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty
lub podmiotu, któremu płatność się należy,
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłat; w takim wypadku zapłata następuje
w terminie 21 dni kalendarzowych od wykazania zasadności zapłaty.
5. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa
w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
§6
1. Wykonawca zapewni wykonanie opracowań wymienionych w §1:
1) z należytą starannością i w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, któremu one służą,
2) z uwzględnieniem aktualnych przepisów, obowiązujących norm i zasad wiedzy technicznej
3) w sposób zapewniający bezpieczeństwo budowli i ekonomikę przyjętych rozwiązań projektowych.
2. Wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest wykonać opracowania i analizy oraz związane
z nimi uzgodnienia nie wymienione w § 1 umowy, a wynikające z wymagań przepisów prawa, urzędów lub właściwych
jednostek.
3. Wykonawca będzie informować na bieżąco Zamawiającego o postępie i zaawansowaniu prac przy realizacji przedmiotu
umowy oraz sygnalizować pojawiające się problemy, przy usunięciu, których może być pomocne działanie
Zamawiającego.
4. Wykonawca podczas opracowywania dokumentacji oraz podczas prowadzenia prac montażowych i budowlanych,
w przypadku pojawienia się czynników mających istotny wpływ na czas realizacji zamówienia, zobowiązany jest do
konsultacji w tym zakresie z Zamawiającym i uzyskania jego uprzedniej akceptacji dla proponowanych rozwiązań.
5. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania rozwiązań optymalnych z punktu widzenia minimalizacji kosztów realizacji
zamówienia przez Zamawiającego, przy zachowaniu odpowiedniej jakości i trwałości obiektów lub budowli.
6. Projekt wykonawczy zostanie przedstawiony do akceptacji Zamawiającemu przed przystąpieniem do realizacji robót
instalacyjnych i budowlanych. Zamawiający wskaże uwagi w terminie 7 dni od dnia przekazania projektu.
Zaakceptowanie projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za nienależyte wykonanie
projektu wykonawczego oraz robót i usług wykonanych na jego podstawie lub zastosowanych materiałów.
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§7
1. Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać w celu zapewnienia pełnej realizacji umowy, w szczególności
w odniesieniu do zakresu, jakości i terminów określonych w umowie.
2. Wykonawca jest obowiązany współdziałać z Zamawiającym w sprawach związanych z wykonaniem czynności
wymaganych przez prawo budowlane oraz przepisy p.poż., niezbędnych do oddania przedmiotu umowy stanowiącego
wynik realizacji robót określonych w umowie.
3. W razie powstania przeszkód w wykonaniu robót stanowiących przedmiot umowy każda ze Stron, w ramach swoich
obowiązków, jest obowiązana do usunięcia tych przeszkód pod rygorem pokrycia szkód, doznanych z tego powodu
przez drugą stronę.
4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad przedmiotu umowy w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia wezwania
do usunięcia wady. W przypadku, gdy do usunięcia wady konieczna jest wymiana wmontowanego urządzenia (w
szczególności w sytuacji powtarzających się wad urządzenia), Wykonawca dokona zakupu i montażu nowego
urządzenia w powyższym terminie.
5.
Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela:
2) 24 m-nej gwarancji na wbudowane urządzenia i materiały,
3) 36 m-nej gwarancji na wykonane prace.
6.
§8
W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę Obowiązku Zatrudnienia osób wykonujących
wskazane w SIWZ czynności na podstawie umowy o pracę. Zamawiający jest uprawniony w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia Obowiązku Zatrudnienia i ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia Obowiązku Zatrudnienia,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
2. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od rozpoczęcia wykonywania umowy przekaże Zamawiającemu wykaz osób,
które będą realizować przedmiot umowy z wyraźnym wskazaniem osób, które będą wykonywać czynności, o których
mowa w tabeli w SIWZ, dla których Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wraz z
oświadczeniem, że osoby te są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany jest do
aktualizacji wykazu i przekazywania jej Zamawiającemu w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania w nim zmiany.
Zmiana osób wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w szczególności następujące dowody w celu potwierdzenia spełniania
Obowiązku Zatrudnienia osób wykonujących wskazane w tabeli powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych
osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów
o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być
możliwe do zidentyfikowania,
1.

pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności.
§9
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego
w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0, 4% wynagrodzenia
ryczałtowego netto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
3) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 15 %
wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 1,
4) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 1% wynagrodzenia netto ustalonego w § 3 ust. 1 za każdy
przypadek,
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5)

za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
- w wysokości 1% wynagrodzenia netto ustalonego w § 3 ust. 1 za każdy przypadek,
6) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wbrew wezwaniu Zamawiającego - w
wysokości 0,5% wynagrodzenia netto ustalonego w § 3 ust. 1,
7) za brak zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub nieterminową zapłatę
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki za
każdy przypadek,
8) za brak zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wymaganych przez Zmawiającego lub nieprzedłożenia
dokumentów świadczących o zawarciu umowy o pracę a wymaganych przez Zamawiającego – w wysokości 0,2 %
wynagrodzenia netto ustalonego w § 3 ust. 1 za każdy przypadek.
2. Wykonawca wyraża zgodę na naliczanie i potrącanie przez Zamawiającego kar umownych, o których mowa w ust. 1 z
przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, także przed terminem wymagalności.
3. Zamawiający o fakcie naliczenia kary i jego przyczynach będzie informować Wykonawcę w formie pisemnej w notach
księgowych.
4. Jeżeli szkoda wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewyższy wysokość zastrzeżonych
kar umownych, Zamawiającemu przysługiwać będzie odszkodowanie uzupełniające na zasadach ogólnych.
1.

2.

3.
4.
5.

§9
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach.
Zamawiającemu przysługuje prawo według własnego wyboru do rozwiązania umowy w całości lub w części lub
odstąpienia od umowy w całości lub części, w następujących przypadkach:
1) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał lub opóźnia wykonanie przedmiotu umowy lub jego
części, a opóźnienie przekracza 14 dni kalendarzowych, mimo wcześniejszego wezwania przez Zamawiającego
złożonego na piśmie do realizacji przedmiotu umowy, ,
2) w przypadku wykonywania prac z naruszeniem warunków umowy lub obowiązujących przepisów prawa, mimo
pisemnego wezwania (przesłanego fax-em lub droga elektroniczną)do działań korygujących nieprawidłowości.
3) w razie zaistnienia konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w § 4 lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5%
wartości umowy wskazanej § 3 ust. 1;
4) w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, a w szczególności zajęcia wierzytelności z tytułu
wykonania umowy.
Odstąpienie od umowy oraz jej rozwiązanie powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać
uzasadnienie.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za usługi wykonane do dnia
odstąpienia, o ile zostały wykonane zgodnie z umową i odebrane, z zastrzeżeniem pomniejszenia wynagrodzenia o
wynagrodzenie zapłacone podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
Prawo odstąpienia od umowy w przypadkach o których mowa w ust. 2 można zrealizować w terminie dwóch miesięcy
od wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienia lub powzięcia o nich informacji przez zamawiającego.

§ 11
1. W razie odstąpienia lub wypowiedzenia umowy:
1) Wykonawca zobowiązany jest do:
a sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia lub
rozwiązania umowy – w terminie 3 dni od dnia odstąpienia,
b zabezpieczenia przerwanych robót na koszt strony, która odpowiada za odstąpienie lub rozwiązanie umowy,
c sporządzenia wykazu materiałów, urządzeń i konstrukcji, których pozostawienie na placu budowy jest niezbędne,
d wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru wykonywanych robót w toku i robót zabezpieczających, jeżeli
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;
2) Zamawiający jest zobowiązany do:
a dokonania odbioru robót w toku i robót zabezpieczających oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonaną
i odebraną bezusterkowo część robót,
b przejęcia placu budowy.
2. Do odbioru robót w toku i robót zabezpieczających stosuje się odpowiednie postanowienia umowy o odbiorze robót.
1.

§ 12
Strony postanawiają, że w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
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2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej Rozporządzeniem) od 25 maja
2018 r. bez uszczerbku dla pozostałych postanowień Umowy, zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym
paragrafie.
Wykonawca powierza Zamawiającemu, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do przetwarzania, na
zasadach i w celu określonym w niniejszym paragrafie.
Zamawiający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem oraz z innymi
przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
Zamawiający będzie przetwarzał dane zwykłe pracowników Wykonawcy realizujących Umowę w postaci:
1) imion i nazwisk,
2) numeru dowodu osobistego,
3) numer telefonu służbowego
Powierzone przez Wykonawcę dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego wyłącznie w celu realizacji
niniejszej Umowy.
Charakter przewarzania danych dotyczy przetwarzania danych osobowych w formie papierowej, przy wykorzystaniu
systemów teleinformatycznych oraz systemów monitoringu wizyjnego i zabezpieczenia technicznego.
Zamawiający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez
stosowanie odpowiednich środków technicznych organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa
odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
Zamawiający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
Zamawiający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych osobom, które będą
przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.
Zamawiający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust. 3 pkt b Rozporządzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej
umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
W miarę możliwości Zamawiający pomaga Wykonawcy w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36
Rozporządzenia.
Zamawiający zobowiązuje się współpracować z Wykonawcą w zakresie udzielania odpowiedzi na żądania osoby,
której dane dotyczą, opisane w rozdziale IlI Rozporządzenia.
Zamawiający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych, bez zbędnej zwłoki zgłasza je Wykonawcy, nie
później niż w ciągu 48 godzin.
Informacja przekazana Wykonawcy powinna zawierać co najmniej:
1) opis charakteru naruszenia oraz - o ile to możliwe - wskazanie kategorii
2) przybliżonej liczby osób, których dane zostały naruszone i ilości/rodzaju danych, których naruszenie
dotyczy,
3) opis możliwych konsekwencji naruszenia,
4) opis zastosowanych lub proponowanych do zastosowania przez Zamawiającego środków w celu
zaradzenia naruszeniu, w tym minimalizacji jego negatywnych skutków.
Zamawiający uprawniony jest do przetwarzania powierzonych danych do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy.
W terminie upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z niniejszej umowy Zamawiający zobowiązany jest do
usunięcia powierzonych danych ze wszystkich nośników, programów i aplikacji, w tym również kopii, chyba że
obowiązek ich dalszego przetwarzania wynika z odrębnych przepisów prawa.
Wykonawca zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez
Zamawiającego przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia
umowy.
Wykonawca realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Zamawiającego z minimum 7 dniowym
uprzedzeniem.
Zamawiający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego przetwarzania Usługobiorcom
jedynie w celu realizacji niniejszej Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 13
Zmiany istotnych postanowień umowy
1. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy:
1) w zakresie terminu wykonania umowy - w przypadku konieczności przedłużenia terminu wykonania umowy lub jej
części ze względu na:
a przekroczenie określonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwoleń, uzgodnień, opinii itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
b zmiany w trakcie wykonywania umowy przepisów, norm lub normatywów mających zastosowanie do
przedmiotu umowy lub w przypadku otrzymania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp., które skutkują
koniecznością zmian założeń projektowych określonych w opisie przedmiotu umowy,
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pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego, o ile żądanie nie
nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
d wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od obu
stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy i którego nie można było uniknąć, ani
któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności (np. pożar, powódź, inne klęski
żywiołowe, promieniowanie lub skażenie, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne),
przy czym przedłużenie terminu wykonania umowy lub jej części może nastąpić o czas niezbędny do zakończenia
wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności, o których mowa
w lit. a, b, c lub d.
2) w zakresie zmiany wynagrodzenia - w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT - wynagrodzenie
Wykonawcy określone w umowie zostanie zmienione z uwzględnieniem nowej stawki podatku VAT.
2. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia
okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
§ 14
Wszelkie dopuszczalne zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
Spory powstałe w związku z przedmiotową umową strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo właściwego dla
siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie w szczególności przepisy ustaw:
1) Prawo zamówień publicznych,
2) kodeks cywilny,
3) prawo budowlane,
4) ustawa o ochronie przeciwpożarowej,
5) o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
6) o ochronie przyrody,
oraz rozporządzenia wykonawcze do ww. ustaw.
1.
2.

§ 14
1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.
2. Integralną część umowy stanowią załączniki:
1) Szczegółowy zakres prac projektowych – załącznik nr 1,
2) Oferta Wykonawcy z dnia …….2019 r. – załącznik nr 2.
3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/11/2019,
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 8 do SIWZ ZP/11/2019

Oświadczenie
wymaganego od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu przetargowym pn.:
Usprawnienie systemu oddymiania dla spółki Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu
sp. z o. o.
w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1) wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego w niniejszym postępowaniu.*
Miejscowość i data …...............…………………..
………………………………………….
Podpis osoby (osób) uprawnionych

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania
obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia
np. przez jego wykreślenie).
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