
 

 

  

 

ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ 

w Świętochłowicach sp. z o.o. 

 

  
ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice 

tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40 

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS 
Nr KRS: 0000426290          

Nr NIP: 627-16-69-770 

REGON: 000311450 
Wysokość kapitału zakładowego: 31.670..000,00 zł 

 

 

 

 

 

 

Świętochłowice,  dn. 01.10.2014 r. 
 

  

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 

nr zamówienia publicznego: …………………………..                                           122/ZA/14                                   

 

 

przedmiot zamówienia publicznego:  

 

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na 

prace budowlane polegające na remoncie pomieszczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Świętochłowicach sp. z o.o. w celu zwiększenia ilości świadczonych usług na potrzeby 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – wymiana stolarki okiennej 

 

 

wymagany czas realizacji zamówienia:   ………       od daty zawarcia umowy do 07.11.2014 r. 

 

                                                                      

termin składania ofert:…………………………            16.10.2014 r. godz 10:00 

 

 

termin otwarcia ofert:……………………………           16.10.2014 r. godz. 10:30 

 

 

termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert 

 

 

miejsce składania ofert: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 

38, Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych - pokój nr 19. 

 

 

miejsce otwarcia ofert:  Zespół  Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 

38, sala konferencyjna – pokój nr 14. 



 

 

osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami: 

 

w zakresie procedury przetargowej: 

tel. 32/ 621 95 45 w godzinach od 12:00 - 14:00  

fax. 32/ 621 95 45  

 

 

- Jolanta Krowicka 

w zakresie przedmiotu zamówienia: 

tel. 32/ 621 95 44 w godzinach od 12:00 - 14:00  

fax. 32/ 621 95 45  

  

- Stefania Korzeczek 

 

                                 

kryteria oceny ofert:        
       

    cena      -       100% 

    

  

 

postępowanie prowadzone jest   w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo 

Zamówień  Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 j.t.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
załączniki: 

1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 j.t.) - Załącznik nr 1. 

2. Wzór umowy  - Załącznik nr 2. 

3. Oświadczenie o braku  podstaw  do wykluczenia, o których mowa w  art.  24 ust. 1  i  2 Ustawy z dnia 29  stycznia 

2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 j.t.) - Załącznik nr 3. 

4. Wykaz wykonanych-wykonywanych robót budowlanych  - Załącznik nr 4. 

5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – Załącznik nr 5. 

6. Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej – Załącznik nr 6. 

7. Wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy – Załącznik nr 7. 

8. Przedmiar robót – Załącznik nr 8. 



 

 

Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia 

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.-  Prawo Zamówień 

Publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 

kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 j.t.). 

 

 

Rozdział 2. Przedmiot zamówienia 

 

Prace budowlane polegające na remoncie pomieszczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Świętochłowicach sp. z o.o. w celu zwiększenia ilości świadczonych usług na potrzeby 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – wymiana stolarki okiennej. 
 

Opis  przedmiotu zamówienia  

 

Przedmiot zamówienia określony według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV) 

kodami: 

 

45.00.00.00-7 Roboty budowlane 

45.42.11.32-8 – Instalowanie okien 
 

 

Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: 

 

1. Zaleca się, aby każdy z wykonawców dokonał oględzin miejsca budowy na etapie sporządzania 

ofert celem sprawdzenia warunków panujących na obiekcie. Z uwagi na ryczałtowy charakter 

zamówienia w ofercie należy uwzględnić wszystkie dodatkowe opłaty związane z wykonywanymi 

robotami, a wynikającymi z zakresu robót . 

 

2. Sporządzona oferta musi być zgodna z przedmiotem zamówienia, projektem budowlano-

wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (elementy te należy traktować 

jako podstawowe) oraz z dołączonymi przedmiarami robót. 

 

3. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji na okres minimum 3 lat, licząc od dnia 

odbioru końcowego. Gwarancja obejmować będzie swoim zakresem wykonane roboty budowlane. 

 

4. Przed podpisaniem umowy wykonawca którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, 

dostarczy zamawiającemu kosztorys ofertowy na wartość określoną w formularzu oferty ( zał. 1 ) 

 

5. Tam gdzie w dokumentacji projektowej lub przedmiarach, został wskazany znak towarowy             

(marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie materiałów lub wskazanie norm, aprobat, 

specyfikacji technicznych lub systemów odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP, 

Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem 

parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one 

realizację robót w zgodzie z opracowaną dokumentacją oraz zapewnią uzyskanie parametrów 

technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.  

 

6. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub 

przedmiarach, przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji 

technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Zamawiający dopuszcza 

rozwiązania równoważne opisywanym. 

 



 

 

7. Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej mowa 

jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie 

lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w ich braku 

inne stosowane normy w kolejności zgodnej z art. 30 ust. 2 i 3 ustawy PZP. 
 

 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

 

Rozdział 3. Wymagany termin realizacji zamówienia 

 

Wymagany termin realizacji zamówienia wynosi: od dnia zawarcia umowy do 07.11.2014 r.  

 

Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełnienia tych warunków: 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

 

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

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest 

złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 

stycznia  2004  r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 j.t.). 

 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

W celu spełnienia powyższego warunku Wykonawca obowiązany jest przedstawić wykaz 

wykonanych/wykonywanych  minimum 3 robót budowlanych (rozumianych jako wykonanie 

umowy w całości lub części) odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym  

stanowiącym przedmiot zamówienia, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem 

wartości,  przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączy dokumenty potwierdzające, że 

roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  

 

3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania 

zamówienia; 

W celu spełnienia powyższego warunku Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub 

będzie dysponował) osobą zdolną do wykonania zamówienia tj. posiadającą prawo do 

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia 

budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi obejmującymi zakres przedmiotu 

zamówienia  

 

lub  

 

odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 

inżynierów budowlanych oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z późniejszymi zmianami)  

 

lub  

 



 

 

spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami) tj. osoba której odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub 

spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12. 2000 r. o samorządach 

zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów („świadczenie usług 

transgranicznych”). 

 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest 

złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 

stycznia  2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 j.t.). 

 

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia” 

w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, jakie mają dostarczyć 

Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i wykazania 

braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 

 

Jeżeli wykonawca polegać będzie na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić 

Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 

w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 

 

Rozdział 5. Oświadczenia i dokumenty wymagane od Wykonawców w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykazania braku podstaw do wykluczenia 

z postępowania oraz potwierdzenia, iż Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania 

określonej działalności lub czynności  

 

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

wskazanych w Rozdziale 4 SIWZ Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania 

winien złożyć następujące dokumenty: 

a) wypełniony formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków, 

o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 j.t.) - Załącznik nr 1; 

b) wykaz wykonanych/wykonywanych minimum 3 robót budowlanych (rozumianych jako 

wykonanie umowy w całości lub części) odpowiadających swoim rodzajem i wartością 

robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, w okresie ostatnich pięciu  

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy, w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz 

załączy dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie – Załącznik nr 4; 

   c)     wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami – Załącznik nr 5; 

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

wymagane uprawnienia – Załącznik nr 5. 

 

 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy Zamawiający 

wymaga przedłożenia: 

 

 



 

 

a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 

j.t.)– Załącznik nr 3; 

b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

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

2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 907 j.t.), wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 

pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 

r., poz. 907 j.t.); 

c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 

zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert; 

d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert; 

e) listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że 

Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. 

 

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada-zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt b, c, d składa 

dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 

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

i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu. 

 

Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jedynie w przypadku dokumentu o nie zaleganiu 

z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo 

potwierdzającego, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu, wymagane jest wystawienie dokumentu nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert. 

 

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju pochodzenia osoby, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania.  

 



 

 

4. Pełnomocnictwo do podpisania i złożenia oferty, jeżeli osoba podpisana nie jest wymieniona  

w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale 

lub w formie kopii potwierdzonej notarialnie.            

    

Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany 

wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 

j.t.) i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 

j.t.). 

 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 

jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia. 

 

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę. 

 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez Wykonawcę. 

Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna 

lub budzić wątpliwości co do jej prawdziwości. 

Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 

 

 

Rozdział 6. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie 

 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3. Wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa 

w pkt 1. 

4. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia została wybrana, 

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

regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

 

Rozdział 7. Udział w postępowaniu podwykonawców 

 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 

powierzy podwykonawcom. 

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, 

polega na zasobach innych podmiotów na zasadach wyżej określonych, a podmioty te będą brały 

udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w 

odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale 5 pkt 2 i 3. 



 

 

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 Ustawy 

PZP, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach wyżej określonych, 

wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w 

których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków 

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy. 

 

Rozdział 8. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających  

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zamówień uzupełniających. 

 

 

Rozdział 9. Informacja o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami  

 

Wzajemne porozumiewanie się oraz przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, 

informacji i dokumentów odbywa się pisemnie. Wykonawcy mogą składać oświadczenia i inne 

dokumenty faksem, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 
 

Wykonawcy mający zamiar skorzystać z uprawnień do wglądu w dokumenty postępowania, 

powinni złożyć wniosek w powyższej sprawie i ustalić telefonicznie termin spotkania z osobą 

uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami. 

 

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

- Jolanta Krowicka, tel.: 32/ 621 95 45, fax. 32/ 621 95 45,  

- Stefania Korzeczek, tel.: 32/ 621 95 44, fax. 32/ 621 95 45. 

 

 

Rozdział 10. Przygotowanie oferty 

 

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca 

osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie 

ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie  lub   nienależyte wykonanie zamówienia.  

Oferta winna być złożona z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim pod rygorem 

nieważności. Wszelkie dokumenty sporządzane w języku obcym należy składać zgodnie 

z wymaganiami określonymi w Rozdziale 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każdy 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający wymaga, aby każda zapisana strona 

oferty była ponumerowana kolejnymi numerami oraz zaparafowana.  

Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ofertę należy 

złożyć na formularzu ofertowym - Załącznik nr 1, wraz z pisemnym oświadczeniem o 

zaakceptowaniu warunków umowy zgodnych ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 2. 

Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi 

w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli i zaciągania 

zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Umocowanie do złożenia oferty winno być dołączone do 

oferty, o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty. 

Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie i opisze w następujący sposób: nazwa i adres 

Wykonawcy z dopiskiem: 

 

„Prace budowlane polegające na remoncie pomieszczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Świętochłowicach sp. z o.o. w celu zwiększenia ilości świadczonych usług na potrzeby 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – wymiana stolarki okiennej– 

postępowanie nr 122/ZA/14 

Nie otwierać przed 16.10.2014 r. g. 10.30” 



 

 

 

Wykonawca może zastrzec, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa art. 86 ust. 

4 -Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa należy złożyć w nieprzezroczystej zamkniętej 

kopercie z dopiskiem “tylko do wglądu przez komisję przetargową.”. 

W przypadku braku powyższego zapisu, Zamawiający uzna, że wszystkie informacje złożone 

w ofercie są w pełni jawne.  

 

 

Rozdział 11. Sposób obliczenia ceny oferty 

 

Cenę oferty Wykonawca poda w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1. 

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

Dane cenowe, określone przez Wykonawcę będą stałe przez cały okres realizacji umowy. 

Oferowana cena powinna być skalkulowana w oparciu o niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia i winna obejmować wszystkie elementy niezbędne do wykonania zakresu przedmiotu 

zamówienia. 

 

 

Rozdział 12. Język postępowania 

 

Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Wszelkie dokumenty sporządzane w języku 

obcym należy składać zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale 5 Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

 

Rozdział 13. Miejsce i termin składania ofert 

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach 

sp. z o.o., ul. Chorzowska 38 – Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych- pok. nr 19 w 

terminie do 16.10.2014 r. godz. 10:00. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić lub wycofać ofertę.  

Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 

 

 

Rozdział 14. Miejsce i termin otwarcia ofert 

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.10.2014 r. godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego - Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o., ul. Chorzowska 38- pok. nr 14 (sala konferencyjna). 

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

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

płatności zawartych w ofertach. 

 

Rozdział 15. Środki ochrony prawnej 

 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej, jeżeli ma lub miał 

interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – zgodnie z zapisami Działu VI „Środki 



 

 

Ochrony Prawnej” (art. 179 – art. 198 g) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 j.t.). 

W niniejszym postępowaniu, zgodnie z art. 180 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 

odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

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

2) Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) Odrzucenia oferty odwołującego. 

Odwołanie wnosi się do Prezesa (KIO) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu, w terminie określonym w art. 182 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 j.t.), przesyłając jego treść Zamawiającemu celem 

zapoznania się Zamawiającego z jego treścią przed upływem terminu do jego wniesienia i z 

zachowaniem pozostałych regulacji wyżej powołanych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 j.t.). 

 

Rozdział 16. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie 

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa będzie kierować się następującymi 

kryteriami: 

 

 Kryterium 

1. cena  

 

Waga (%) 

      100 %       

     

                   

 

Oferty nie odrzucone oraz Wykonawców niewykluczonych Zmawiający będzie oceniał według 

następujących kryteriów i wag: 

 

Kryterium  

 

1. cena  brutto – 100% 

 

Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 pkt       

 

 

Cena  brutto najniższa wśród ofert  

-------------------------------------------------------------- x 100 pkt.  

Cena  brutto  badanej oferty         

 

 

 Zamawiający dokona wyboru oferty z najwyższą sumą punktów. 

 

 

Rozdział 17.  Oczywiste omyłki 

 

Zamawiający poprawia w ofercie: 

- oczywiste omyłki pisarskie, 

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków  

Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o 



 

 

tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

 

Rozdział 18. Termin związania  ofertą 

 

Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni.  

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. 

 

 

Rozdział 19. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz 

nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 

oceny ofert i łączną punktację; 

2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne; 

4. Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 j.t.), po którego upływie umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może być zawarta. 

 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których 

mowa wyżej w pkt 1, również na stronie internetowej Zamawiającego www.zoz.net.pl oraz na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 

 

Zamawiający zawiera umowę z Wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem 

art. 183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 

j.t.) w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli 

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane Wykonawcy faksem, a każda 

ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Jeżeli zawiadomienie o 

wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w inny sposób niż wyżej wymieniony 

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 10 dni. Jeżeli w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta, Zamawiający może 

zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem  w/w terminów. Może to 

uczynić również w przypadkach, o których mowa w art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 j.t.). 

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich 

ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa 

w art. 93 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 j.t.). 

 

 

Rozdział 20. Tryb udzielania wyjaśnień 

 

http://www.zoz.net.pl/


 

 

Pani Jolanta Krowicka- tel. 32/ 621 95 45, fax. 32/ 621 95 45, telefonicznie i faxem  w zakresie 

procedury przetargowej w godzinach od 12:00 do 14:00. 

Pani Stefania Korzeczek- tel. 32/ 621 95 44, fax. 32/ 621 95 45, telefonicznie i faxem w zakresie 

przedmiotu zamówienia w godzinach od 12:00 do 14:00. 

 

Wykonawca może zwrócić się  do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak 

nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o 

wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po 

upływie terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 

pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków 

o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał  

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, oraz zamieszcza 

na  stronie internetowej www.zoz.net.pl. 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę Specyfikacji Zamawiający 

przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej www.zoz.net.pl. 

Jeżeli zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzi do zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych. 

Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nieprowadzącej do 

zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 

w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym 

przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieszcza informację na stronie 

internetowej www.zoz.net.pl. Przepis art. 38 ust. 4a Ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje 

się odpowiednio. 

Świętochłowice, dnia 01.10.2014 r. 

Sporządził:                                                                                                                          Zatwierdził: 
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Załącznik nr 1 
 
 
 

    …………………….. 
Pieczęć Wykonawcy         

 

 
 

FORMULARZ OFERTY 
 
 
 

1. Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: 

 

Prace budowlane polegające na remoncie pomieszczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Świętochłowicach sp. z o.o. w celu zwiększenia ilości świadczonych usług na potrzeby 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – wymiana stolarki okiennej 

 

Nazwa Wykonawcy*:……………………………………………….………………………… 

Adres Wykonawcy:………………………………………………………………….……………………..… 
Nr regon:………………………………………………………………………………….……………………. 
Telefon:…………………………………………………………………………………….…………………… 
Fax:……………………………………………………………………………………………………………… 
Adres e-mail:…………………………………………………………………………………………………... 
 

2. Cena ofertowa zamówienia (podana cyfrowo i słownie): 
 

Brutto: ………………………………………………………………….. zł (w tym …% podatku VAT) 
 
Słownie: …………………………………………………………………… 
 

3. Termin realizacji zamówienia: do 07.11.2014 r. 
 
4. Okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty (podany w latach – minimum 3 lata): ………… 
 
5. Warunki płatności:  zgodnie ze wzorem umowy. 
 
6. Niniejszym oświadczam, że: 

 zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń; 

 zapoznałem się z postanowieniami załączonego do SIWZ wzoru umowy i przyjmuję go bez 
zastrzeżeń; 

 przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia 

 jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert podanego 
w SIWZ; 

 spełniam wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w 

tym zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 j.t.) dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 

oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
8. Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy 

(podać zakres prac, bez wskazywania konkretnego podwykonawcy): 



 

 

- ………………………………………………………………………… 
- ………………………………………………………………………… 
- ………………………………………………………………………… 
 
9. Oferta została złożona na  …  zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych). 

 
 
 
 

..........................................., dnia .....................   ...................................................................... 
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej 
do reprezentowania Wykonawcy 

*Uwaga: w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców 

występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich 
podmiotów składających ofertę wspólną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Załącznik nr 2 

WZÓR UMOWY 
 
zawarta dnia ...................................................................................................... w Świętochłowicach 
pomiędzy: 

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 
z siedzibą w Świętochłowicach (kod: 41 – 605), przy ulicy Chorzowskiej nr 38, wpisanym do 

Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział 

VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000426290,  

NIP: 627-16-69-770 REGON: 000311450 

 

reprezentowaną przez: 

Prezesa Zarządu: Dariusza Skłodowskiego  

Wiceprezesa Zarządu: Ilonę Tkocz – Furman 

zwaną dalej Zamawiającym 

a 

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

NIP: ……………………………… REGON: ……………………. 

reprezentowaną przez 

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

zwaną dalej Wykonawcą 

 

 

§ 1. 

 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do  wykonania, następujący  przedmiot  umowy  

będący  zamówieniem  publicznym:  

 

Prace budowlane polegające na remoncie pomieszczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Świętochłowicach sp. z o.o. w celu zwiększenia ilości świadczonych usług na potrzeby 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – wymiana stolarki okiennej 
zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego opublikowanego w Biuletynie Zamówień 

Publicznych w dniu …………..2014 r., Specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ofertą 

Wykonawcy  stanowiącą  integralną część niniejszej umowy. 

 

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego 

dokumentacją projektowo-techniczną, zasadami sztuki  budowlanej i wiedzy technicznej oraz 

obowiązującymi przepisami prawa. 

 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym, warunkami, dokumentami 

związanymi z przedmiotem umowy i skalkulował cenę z uwzględnieniem wszystkich tych 

parametrów. 

 

 

 



 

 

 

§ 2.     

 

1. Strony ustalają termin przekazania terenu budowy: do 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.                           

                         

2. Strony ustalają termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: do 07.11.2014 r.                   

  

 

§ 3. 

 

Zamawiający zobowiązuje się do powołania inspektora nadzoru i powiadomienia o tym 

Wykonawcy w terminie 3 dni  od daty jego powołania. 

 

§ 4. 

 

1.Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt zorganizować i utrzymywać teren budowy wraz z 

jego zapleczem, wykonać zabezpieczenie budowy, zapewnić warunki bezpieczeństwa, a po 

zakończeniu robót uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu  w terminie: na 

dzień odbioru końcowego opisanego w § 10. 

 

2.Wykonawca zobowiązuje się nie naruszać porządku i czystości otoczenia terenu budowy. 

 

3. Wykonawca zobowiązany jest do określenia miejsca składowania oraz składowania gruzu i 

odpadów powstałych podczas robót. 

 

4. Wykonawca jest zobowiązany do wywozu gruzu i odpadów na składowisko komunalne na 

własny koszt, a dowód zapłaty za ich przyjęcie stanowić będzie warunek zapłaty faktur za roboty, o 

których mowa w § 11. 

 

5.W pozostałych przypadkach Wykonawca przedłoży dokument świadczący o legalnym sposobie 

wywozu (zagospodarowania) gruzu lub odpadów. 

 

6.Utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarkę odpadami  należy prowadzić zgodnie              

z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach (tekst jednolity 

Dz.U. z 2012 r. poz. 391) oraz ustawą z dnia 14 grudnia  2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. , 

poz.21). 

 

§ 5. 

 

1.Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy do posiadania ważnej 

polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej działalności z tytułu odpowiedzialności cywilnej 

deliktowej i odpowiedzialności cywilnej kontraktowej. Wartość polisy nie może być niższa niż 

100 000,00 zł.                    

 

2.Przed zawarciem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ważną polisę ubezpieczeniową 

w wymaganym zakresie wraz z potwierdzeniem jej opłacenia. W przypadku opłaty rozłożonej na 

raty Wykonawca w toku obowiązywania umowy zobowiązany jest do przedkładania 

Zamawiającemu potwierdzenia płatności kolejnych rat.  

 

3.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za szkody powstałe                                  

w trakcie wykonywania robót, w okresie gwarancji i rękojmi oraz w związku z  ruchem pojazdów 

mechanicznych, w tym: 

 



 

 

- za śmierć lub kalectwo spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy w stosunku do  

osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy i  osób  trzecich, które nie są upoważnione 

do przebywania na  terenie budowy,  

 

- za uszkodzenie wszelkiej własności Zamawiającego i osób trzecich, a w szczególności: 

uszkodzenia budynków, ich wyposażenia i urządzeń stanowiących własność użytkownika budynku 

lub Zamawiającego spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz spowodowane 

powstałymi wadami i usterkami  w wykonanych robotach. 

 

4.Polisa ubezpieczeniowa, o której mowa  w ust.1 winna obejmować ubezpieczenie od szkód 

wywołanych zarówno działaniami ludzkimi jak i działaniem sił natury. 

  

§ 6. 

 

1. Materiały i urządzenia stosowane przy realizacji zamówienia powinny odpowiadać co do jakości 

wymogom  wyrobów  dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w 

ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), 

wymaganiom Specyfikacji  istotnych warunków  zamówienia  oraz projektu. 

 

2.Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest, w celu 

udokumentowania zgodności z ustawą Prawo budowlane, okazać w stosunku do użytych wyrobów 

budowlanych stosowne świadectwa, próbki i certyfikaty. 

 

§ 7. 

 

1.Wykonawca jest zobowiązany do : 

 

a) zgłaszania do odbioru robót zanikowych lub ulegających zakryciu co najmniej na 48 godzin 

przed planowanym terminem ich zakrycia, 

 

b) zgłaszania konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych bezpośrednio po  

stwierdzeniu takiej konieczności  oraz pisemnego ustalenia z Zamawiającym ich zakresu. 

 

2.Zamawiający będzie dokonywał odbiorów robót zanikowych lub ulegających zakryciu              

najpóźniej w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru. 

 

§ 8. 

 

1. Następująca/e część/i (zakres) zamówienia zostanie/ą zlecona/e podwykonawcy/om: 

 

1) robota budowlana / dostawa / usługa polegająca na 

……………………………………………………………….* 

lub: 

- brak części zamówienia, wskazanych do zlecenia podwykonawcom.* 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować 

z podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nie przewidzianym w ofercie. 

3. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 



 

 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Na podaną w ust. 1 część (zakres) zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia 

z podwykonawcą umowy w formie pisemnej. 

5. 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. 

6. Treść projektu umowy o podwykonawstwo (a także jej zmian), której przedmiotem są roboty 

budowlane, wymaga akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający w terminie 14 dni (licząc 

od dnia następnego od daty otrzymania projektu umowy (a także jej zmian) zgłasza pisemne 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo (a także jej zmian). Niezgłoszenie w ww. 

terminie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo (a także 

jej zmian), uważa się za akceptację projektu umowy (a także jej zmian) przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo (oraz jej zmian), której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

8. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do przedłożonej umowy 

o podwykonawstwo (a także jej zmian), której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 

14 dni od dnia jej otrzymania. Niezgłoszenie w ww. terminie pisemnego sprzeciwu do 

przedłożonej umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), uważa się za akceptację umowy (lub 

jej zmian) przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo (oraz jej zmian), której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 10. 

10. Wykonawca nie ma obowiązku przedłożenia umowy o podwykonawstwo, o wartości mniejszej 

niż 0,5% wartości niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

11.  Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, z zastrzeżeniem, że w 

przypadku ostatniej płatności (ostatnia część wynagrodzenia) należnej Wykonawcy od 

Zamawiającego, termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 7 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, ostatniej/końcowej faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

Zastrzeżenie nie dotyczy sytuacji gdy termin płatności wystawionej przez podwykonawcę 

faktury/rachunku za zakończone prace upływa przed terminem zakończenia realizacji zadania 

przez Wykonawcę. 

12. Wykonanie robót budowlanych, usług lub dostaw w podwykonawstwie nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy oraz 

dalszego podwykonawcy jak za własne działanie lub zaniechanie. W szczególności Wykonawca 

ponosi wobec Zamawiającego oraz osób trzecich pełną odpowiedzialność za szkody 

wyrządzone przez siebie oraz podwykonawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, 

w szczególności zgodnie art. 415, 429, 430 i 474 Kodeksu cywilnego. 

13. W przypadku powierzenia wykonania robót budowlanych, usług lub dostaw w 

podwykonawstwie, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy oraz odpowiada za zapłatę dalszemu 

podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.  



 

 

14. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane, jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót 

budowlanych, a których umowy o podwykonawstwo na wykonane roboty budowlane zostały 

zaakceptowane przez Zamawiającego lub przedłożone Zamawiającemu w przypadku, gdy 

przedmiotem tych umów są dostawy lub usługi. Przez dowody zapłaty Zamawiający rozumie 

Oświadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy o otrzymaniu kwot należnych mu z 

tytułu wykonania i odbioru zakresu robót w ramach umowy z Wykonawcą (wzór Oświadczenia 

stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ). 

15. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 

mowa w ust. 14, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane 

roboty budowlane – w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 

zapłaty. 

16. 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. 

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16, 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. 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 16 w terminie nie krótszym niż 7 dni od 

dnia doręczenia tej informacji. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 

zapłaty albo 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 należy się, 

albo dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty.  

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy. 

21. Jeżeli Zamawiający lub inspektor nadzoru ma uzasadnione podejrzenie, że podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca realizując powierzony zakres/cześć nie gwarantuje odpowiedniej 

jakości lub dotrzymania terminów, to Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiający kieruje takie żądanie do 

Wykonawcy na piśmie wraz ze wskazaniem terminu przedstawienia nowego podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy. 

22. Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązuje się udzielać 

na piśmie wszelkich informacji dotyczących podwykonawców lub dalszych podwykonawców.  

23. W odniesieniu do zmiany lub wprowadzenia dalszego podwykonawcy skuteczne są wszystkie 

ustalenia dotyczące podwykonawcy określone w niniejszej umowie.  

24. Do zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda 

Wykonawcy. W odniesieniu do podwykonawcy który zawarł umowę z dalszym podwykonawcą 

skuteczne są wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa określone w niniejszej umowie.  



 

 

25. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z 

tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie 

do wysokości kwoty należności za wykonanie robót budowlanych, wynikających z umowy 

pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. W przypadku wyższych cen jednostkowych za 

wykonane roboty określonych umową o podwykonawstwo od cen jednostkowych określonych 

umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, Zamawiający może uznać i wypłacić z 

zastrzeżeniem zapisu ust.18 Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie 

wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen 

jednostkowych nie wyższych niż określonych umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

26. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie, a dotyczących bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn.zm.), które nie naruszają praw i obowiązków 

Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających 

z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 

 

§ 9. 

 

1. Wykonawca oświadcza, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub 

pośrednio z Umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy  

i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz 

osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca oświadcza, iż nie dokona 

jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim 

skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze 

ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, 

zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia 

jakichkolwiek praw z Umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia 

inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność 

usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie 

prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 

Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.  

2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia 

wykonane zgodnie z Umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio 

na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy bezpośrednio do 

Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie 

w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, 

może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego 

wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 1, Wykonawca zobowiązany 

będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 25% od wartości 

umowy brutto wskazanej w § 11 ust. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia 

wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia 

odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.  

4. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 2, Wykonawca zobowiązany 

będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 25% od wartości 

umowy brutto wskazanej w § 11 ust. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia 

wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia 

odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.  

  

§ 10. 

 



 

 

1.Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość przedmiotu umowy określona w § 1 niniejszej 

umowy. 

 

2. Wykonawca dokona zgłoszenia robót do odbioru na piśmie - po akceptacji inspektora nadzoru  

potwierdzającego wykonanie robót. Zamawiający powoła komisję odbiorową, która  w terminie do 

2 dni od daty  pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę  gotowości do odbioru przystąpi do odbioru 

końcowego przedmiotu umowy trwającego nie dłużej niż 2 dni. Data odbioru końcowego robót 

ustalonego protokołem jest równoznaczna z datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy. 

 

3. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w 

toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad lub usterek. 

 

4.Jeżeli w toku czynności odbiorowych stwierdzone zostaną wady lub usterki przedmiotu odbioru 

to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

 

a) jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia Zamawiający może odmówić odbioru do czasu 

ich usunięcia przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

 

b)  jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem wynagrodzenie Wykonawcy będzie odpowiednio 

obniżone, 

 

c) jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia oraz uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistniałych wadach lub 

usterkach. W tym przypadku wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie nienależne. 

 

5.O usunięciu wad lub usterek Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie (faks, email) 

najpóźniej następnego dnia po wyznaczonym przez Zamawiającego terminie ich usunięcia. 

 

 

 

§ 11. 

 

1.Za wykonanie całości przedmiotu umowy określonego w § 1. strony ustalają wynagrodzenie 

ryczałtowe na kwotę : 

 

netto           -        -------------- zł  

..% VAT        -        -------------- zł  

brutto           -      -------------- zł   

 

2. Wynagrodzenie to jest ostateczne, nie ulega zmianie i obejmuje wszystkie koszty robót i 

materiałów niezbędnych do wykonania całości prac objętych niniejszą umową za wyjątkiem 

sytuacji opisanych w § 15 niniejszej umowy. 

 

3. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo na podstawie 

faktury końcowej.  

 

4.Podstawą wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę będzie sporządzony  i podpisany 

przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy  protokół odbioru robót opisany w § 10 ust.3. 

 

5.Faktura końcowa płatna będzie w terminie do 30 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu. 

 



 

 

§ 12. 

 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wady fizyczne z tytułu rękojmi 

w terminie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót na okres ………. 

miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót. Okres rękojmi z tytułu wykonania 

przedmiotu umowy będzie odpowiadał okresowi obowiązywania gwarancji jakości. 

3. W dniu odbioru końcowego Wykonawca wyda Zamawiającemu dokument gwarancyjny. 

4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wady fizyczne z tytułu wykonania przedmiotu 

umowy. 

5. Termin usunięcia wad wyznacza Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą, a przypadku 

braku takiego porozumienia, termin jednostronnie  wyznaczy Zamawiający.  

6. W przypadku nieusunięcia wady w wskazanym terminie Zamawiający ma prawo powierzyć jej 

usunięcie na koszt Wykonawcy innemu podmiotowi. 

7. Każde usuniecie  wady  wydłuża odpowiednio okres udzielonej gwarancji  

 

§ 13. 

                           

1. Oprócz przypadków wymienionych w treści Księgi III tytułu VII i XVI Kodeksu cywilnego, 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

1) nie rozpoczęcia, opóźnienia w rozpoczęciu przedmiotu umowy przez Wykonawcę, dających 

podstawę do uzasadnionego przewidywania, że przedmiot umowy nie będzie realizowany 

zgodnie z przedmiotem umowy a nie rozpoczęcie, opóźnienie w rozpoczęciu przedmiotu 

umowy nastąpiło z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca. Zaistnienie 

wskazanych okoliczności, zwalnia Zamawiającego od obowiązku zapłaty Wykonawcy 

jakiegokolwiek wynagrodzenia; 

2) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy; 

3) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy; 

4) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, wszczęcie 

likwidacji Wykonawcy. 

2. Z prawa odstąpienia od umowy można skorzystać w terminie do 3 miesięcy od dnia w którym 

nastąpiło zdarzenie będące przyczyną odstąpienia. 

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

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

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

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części przedmiotu umowy. Postanowienia o karach umownych 

nie mają w tym przypadku zastosowania i Wykonawca nie może żądać odszkodowania. 

4. Odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn odstąpienia 

i wskazaniem terminu odstąpienia. 

5. Strony dokonają rozliczenia umowy w terminie do 30 dni od dnia odstąpienia.  

6. W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie do 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia. W przypadku 

nie stawienia się Wykonawcy Zamawiający przy udziale inspektora nadzoru dokona 

inwentaryzacji robót; 

2) zabezpieczenie przerwanych robót i ochrona wykonanych robót celem uniknięcia 

jakiegokolwiek obniżenia jakości, straty lub szkody do momentu przyjęcia przez 

Zamawiającego terenu budowy od Wykonawcy - nastąpi na koszt Wykonawcy; wykonanie 

robót umożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy lub jego części. Zakres 

niezbędnych robót określi inspektor nadzoru i Zamawiający. 

3) Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany zakres robót pod 

warunkiem zatwierdzenia protokołu odbioru częściowego przez inspektora nadzoru i 



 

 

Zamawiającego i uznania wykonanej części przedmiotu umowy za możliwą do użytkowania 

w wykonanym zakresie, z zastrzeżeniem ust.1 pkt.1 niniejszego paragrafu. 

4) przyjęcia od Wykonawcy terenu budowy. 

7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada 

jest zobowiązany do: 

1) dokonania odbioru przerwanych robót i zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia od umowy, na podstawie protokołu inwentaryzacji i 

protokołu odbioru robót na dzień odstąpienia, kosztorysu powykonawczego sporządzonego 

przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru i Zamawiającego, 

2) przyjęcia od Wykonawcy terenu budowy. 

8. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia kar umownych, w przypadku jego odstąpienia 

od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

§ 14. 

                                  

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie 

zobowiązań umownych przez zapłatę kar umownych w następujących przypadkach i 

okolicznościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 

a) odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 8% wynagrodzenia brutto określonego 

w § 11 ust. 1 niniejszej umowy; 

b) wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 8% wynagrodzenia brutto określonego 

w § 11 ust. 1 niniejszej umowy  

c) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy – za każdy dzień opóźnienia, licząc 

od następnego dnia po upływie terminu umownego określonego dla niniejszego 

przedmiotu umowy; 

d) opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych  w okresie 

rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego  w § 11 ust. 

1 niniejszej umowy – za każdy dzień opóźnienia. Bieg terminu naliczania kary 

rozpoczyna się z upływem dnia, który został wyznaczony do usunięcia wad; 

e) każdy przypadek prowadzenia robót niezgodnie z przepisami bhp w wysokości 500,00 

zł, 

f) brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

w wysokości 5% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo 

dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

g) nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie 

o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - za każdy 

dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie wymagalnego terminu zapłaty;  

h) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 3% 

wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo dla tego 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

i) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo oraz jej zmian (której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub 

dostawy), w wysokości 3% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie 

o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy; 

j) niepoprawienie umowy o podwykonawstwo (której przedmiotem są roboty budowlane, 

usługi lub dostawy) w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, pomimo 

wezwania Wykonawcy do doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym 



 

 

terminie, w wysokości 3% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie 

o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 8% 

wartości  wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem 

przypadków odstąpienia określonych w umowie, z tytułu których, Wykonawca nie może 

żądać odszkodowania. 

2. Każda ze stron dokona zapłaty kar umownych przelewem na wskazany przez drugą stronę 

umowy rachunek bankowy, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania 

zapłaty. 

3. Realizacja zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego może nastąpić poprzez 

potrącenie  wysokości kary z kwoty należnej do zapłaty Wykonawcy wynikającej z 

wystawionej przez niego faktury.  

4. Zapłacenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu 

umowy. 

5. Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych, gdy 

szkoda przewyższy wysokość kar umownych, bądź wystąpiła  z innego tytułu.  

 

§ 15. 

 

1. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę Wykonawcy w trybie natychmiastowym w razie 

wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 

a) opóźnienia, przerwy w realizacji przedmiotu umowy, niezgodnie z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym, porzucenia lub nie kontynuowania robót - przez okres powyżej 30 

dni, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, dających podstawę 

do uzasadnionego przewidywania, że przedmiot umowy nie zostanie zakończony w terminie 

określonym w umowie i pomimo wezwania do terminowej realizacji, poprawa nie nastąpiła;  

b) realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w sposób nienależyty, sprzeczny z umową 

oraz w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej, 

obowiązującymi przepisami prawa, i pomimo wezwania do poprawy, poprawa nie nastąpiła; 

c) stwierdzenia w toku odbioru przedmiotu umowy, że przedmiot umowy zawiera wady istotne 

lub nieistotne i usuwalne i pomimo wyznaczenia terminu celem poprawy wad, Wykonawca 

nie poprawił lub nie przystąpił do usunięcia stwierdzonych wad. W takiej sytuacji 

Zamawiający może powierzyć poprawienie innemu podmiotowi a kosztami związanymi 

z zastępczym wykonaniem Zamawiający obciąży Wykonawcę; 

d) stwierdzenia w toku odbioru końcowego, że przedmiot umowy posiada wady istotne 

i nieusuwalne lub jest niekompletny niepozwalający na jego odbiór i pomimo wyznaczenia 

terminu celem usunięcia wad lub jego ukończenia Wykonawca nie usunął wad, nie ukończył 

przedmiotu umowy. W takiej sytuacji Zamawiający może powierzyć poprawienie lub 

wykonanie prac innemu podmiotowi a kosztami związanymi z zastępczym wykonaniem 

Zamawiający obciąży Wykonawcę. 

e) narażenia Zamawiającego na szkody z winy Wykonawcy. 

2. Wypowiedzenie umowy będzie dokonane na piśmie. 

3. W przypadku wypowiedzenia umowy strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie do 7 dni od wypowiedzenia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi protokół inwentaryzacji robót na dzień wypowiedzenia umowy. W przypadku nie 

stawienia się Wykonawcy, Zamawiający przy udziale inspektora nadzoru dokona 

inwentaryzacji robót; 

2) zabezpieczenie przerwanych robót i ochrona wykonanych robót celem uniknięcia 

jakiegokolwiek obniżenia jakości, straty lub szkody do momentu przyjęcia przez 

Zamawiającego terenu budowy od Wykonawcy - nastąpi na koszt Wykonawcy; wykonanie 

robót umożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy lub jego części. Zakres 

niezbędnych robót określi inspektor nadzoru i Zamawiający. 



 

 

3) Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany zakres robót pod 

warunkiem zatwierdzenia protokołu odbioru częściowego przez inspektora nadzoru i 

Zamawiającego i uznania wykonanej części przedmiotu umowy za możliwą do użytkowania 

w wykonanym zakresie; 

4) przyjęcia od Wykonawcy terenu budowy. 

4. W przypadku wypowiedzenia umowy, Strony dokonają rozliczenia umowy w terminie do 30 

dni od dnia jej wypowiedzenia. 

5. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia kar umownych, w przypadku wypowiedzenia 

umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

§ 16. 

 

1.Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy 

w następujących przypadkach: 

 

1) Zmiana wynagrodzenia wykonawcy może nastąpić w przypadku: 

      

a)  ustawowej zmiany stawki podatku VAT 

b) ograniczenia zakresu robót przez Zamawiającego, bez roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. 

Rozliczenie między stronami nastąpi zgodnie z faktycznie wykonanym zakresem prac. 

 

2) Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić w przypadku: 

 

a) wystąpienia nieprzewidywalnych wad lub braków w dokumentacji projektowej 

b) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót 

c) działania sił wyższych 

d) w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych roboty mogą zostać przerwane, a 

termin zakończenia robót może zostać przesunięty o czas przerwy w robotach udokumentowany 

wpisem do dziennika budowy dokonanym przez inspektora nadzoru. 

 

3) Zmiana podwykonawcy robót lub wprowadzenie nowego podwykonawcy w zakresie 

nieprzewidzianym w formularzu oferty może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego 

wtedy, gdy Wykonawca wystąpi z takim wnioskiem do Zamawiającego. W przypadku gdy 

dotychczasowy podwykonawca swoimi zasobami potwierdzał spełnienie przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu, nowy podwykonawca musi spełniać warunki udziału 

w postępowaniu w takim samym zakresie jak dotychczasowy podwykonawca tj. pozwalający 

spełnić warunki podane w SIWZ. 

 

2.Zmiana postanowień umowy z naruszeniem ust.1 jest nieważna. 

 

3.Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna z 

ustawą Prawo zamówień publicznych i wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

 

 

 

§ 17. 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2013 r., poz. 907 j.t) oraz inne właściwe przepisy. 



 

 

 

 

§ 18. 

 

Ewentualne spory mogące powstać przy wykonywaniu niniejszej umowy strony poddają 

rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 19. 

 

Koordynatorem w zakresie realizacji obowiązków  umownych: 

 

- ze strony Zamawiającego jest p. ……………………, 

- ze strony Wykonawcy jest   ----------------------------. 

 

§ 20. 

 

Umowę sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących egzemplarzach,  z których dwa otrzymuje 

Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 3 

 

 

 

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

pieczęć firmowa Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE 

o braku podstaw do wykluczenia 

 

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy …………………………. , oświadczam, że nie 

podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 

ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 j.t.), które brzmią : 

 

 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek 

zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały 

stwierdzone orzeczeniem sadu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem 

postępowania; 

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie 

zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu 

okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo 

wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem 

postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości 

umowy; 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z 

wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 

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

wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 

albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 

albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 

osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 

w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 



 

 

udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także 

za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 

przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, 

z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a 

ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu 

tych czynności, chyba ze udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej 

konkurencji; przepisu nie stosuje sie do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie 

art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą 

lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 

2013 r., poz. 907 j.t.), albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 

prowadzonego postępowania; 

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub 

wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba ze wykazali,  ze istniejące 

miedzy nimi powiązania nie prowadza do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy 

wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

                                                                                                                               

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

(miejscowość i data)  

    (pieczęć i podpis osoby uprawnionej) 

 

 

                                                 

                              
 
 
 



 

 

 

 

Załącznik nr 4 
  ..................................................                                                                                                  

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

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

        (nazwa i adres Wykonawcy) 

 

 

 

 

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

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

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

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

     (nazwa i adres Zamawiającego) 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

 

                                                                                                            

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

                                                                                                              (miejscowość i data) 

 

 

 

 

WYKAZ  WYKONANYCH - WYKONYWANYCH    

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

 

 

 

               Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego na: „prace budowlane polegające na remoncie pomieszczeń 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. w celu zwiększenia ilości 

świadczonych usług na potrzeby profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 

wymiana stolarki okiennej” w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiam/my, 

wykaz wykonanych/ wykonywanych robót budowlanych. 



 

 

 
 

 
Lp. 

 
Opis wykonanych robót budowlanych: 

miejsce (adres) wykonania robót, 
rodzaj - zakres rzeczowy 

 

 
Data wykonania  

(data rozpoczęcia 
i zakończenia) 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
..........................................., dnia .....................   ...................................................................... 

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej 
do reprezentowania Wykonawcy 

 



 

 

…………………….. 

Pieczęć Wykonawcy         Załącznik nr 5 

 

 

WYKAZ OSÓB 

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

 

 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na prace budowlane polegające na remoncie 

pomieszczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. w celu zwiększenia ilości 

świadczonych usług na potrzeby profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 

wymiana stolarki okiennej, przedkładam poniższy wykaz, dla celów potwierdzenia spełniania 

warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia: 

 

 

Lp. Imię Nazwisko Kwalifikacje zawodowe 

należy podać: 

- nr uprawnień, 

- rodzaj uprawnień, 

- nazwę Izby Inżynierów 

Budownictwa 

Zakres wykonywanych 

przez nie czynności 

w niniejszym zamówieniu 

Podstawa do dysponowania 

daną osobą 

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

 

 

Jednocześnie oświadczam/y, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają uprawnienia wymagane odpowiednimi przepisami prawa. 

 

 

 

 

..........................., dnia .....................   ...................................................................... 
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej   

do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 



 

 

 

 
    ………………………….. 

Pieczęć Wykonawcy                Załącznik nr 6 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

W SPRAWIE GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 

Prace budowlane polegające na remoncie pomieszczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Świętochłowicach sp. z o.o. w celu zwiększenia ilości świadczonych usług na potrzeby profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych – wymiana stolarki okiennej 

 

oświadczam/y, że: 

 

- należę/należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.) i przedkładam/y poniższą listę 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*: 

 

a. ………………………………………………………………………………………………… 

b. ………………………………………………………………………………………………… 

c. ………………………………………………………………………………………………… 

d. ………………………………………………………………………………………………… 

 

lub 

 

- nie należę/nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.)*. 

 

 
 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

..........................................., dnia .....................  ..................................................... 

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 



 

 

 

 

 

Załącznik nr 7 
 
 

Wzór „Oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy”* 
 
 

 
Zadanie pn.: …………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa podwykonawcy/dalszego podwykonawcy* ……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Oświadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy* na dzień ………………………..……, 

biorących udział w realizacji zadania 
w okresie od ………………. do ………………… 

 
W okresie rozliczeniowym wystawiono niżej wymienione faktury: 
 

Zakres robót 
budowlanych/usług/dostaw 

wykonanych  
w okresie rozliczeniowym 

Nr 
faktury 

Wartość 
faktury 
brutto 
[PLN] 

Data 
wystawienia 

Termin 
płatności 

Fakturę 
zapłacono 

/nie 
zapłacono 
/wpłata 

częściowa 
(kwota) 

Pozostaje  
do 

zapłaty 

       

       

RAZEM  

 
Oświadczamy, że*: 

do dnia ………………………… otrzymaliśmy/nie otrzymaliśmy* wynagrodzenia za:  
roboty budowlane/dostawy/usługi* przez nas wykonane i zafakturowane  
w ramach przedmiotowego zadania 

 
lub 
 
Oświadczamy, że*: 

w okresie rozliczeniowym wykonano roboty budowlane/dostawy/usługi* wg poniższego zestawienia, 
dla których nie wystawiliśmy faktury (nie zostały zafakturowane)  
 

Zakres robót 
budowlanych/usług/dostaw 

wykonanych w okresie 
rozliczeniowym 

Wartość netto wykonanych 
prac 

Wartość brutto wykonanych 
prac 

   

   

RAZEM   

 
…………………………………………………………..………………….. 
podpis lub podpisy i imienne pieczęcie osoby lub osób 
upoważnionych do reprezentowania  
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy* 

* niepotrzebne skreślić 

 

 
 

  


