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SSPPEECCYYFFIIKKAACCJJAA  IISSTTOOTTNNYYCCHH  WWAARRUUNNKKÓÓWW  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  

WW  PPOOSSTTĘĘPPOOWWAANNIIUU  OO  UUDDZZIIEELLEENNIIEE  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  PPUUBBLLIICCZZNNEEGGOO    
OO  WWAARRTTOOŚŚCCII  SSZZAACCUUNNKKOOWWEEJJ    PPOONNIIŻŻEEJJ  114444..000000  €€uurroo  

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - jest prowadzone 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej „ustawą Pzp”, oraz aktów wykonawczych do ustawy. 

 

Nazwa nadana zamówieniu:  

WWYYKKOONNAANNIIEE  PPRROOJJEEKKTTÓÓWW  BBUUDDOOWWLLAANNYYCCHH  ii   WWYYKKOONNAAWWCCZZYYCCHH    

WWRRAAZZ  ZZ  PPEEŁŁNNIIEENNIIEEMM  NNAADDZZOORRUU  AAUUTTOORRSSKKIIEEGGOO””   

 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny):   ZZPP  ––  1188  ––  005511  BBNN 

 

Nazwa i adres zamawiającego :  

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego                     

w Katowicach 

40-027 KATOWICE ul. Francuska 20/24 

tel. 32/259-16-68  fax. 32/259-16-71 
Internet: www.spskm.katowice.pl 
e-mail: duo@spskm.katowice.pl 
 
Tryb postępowania:  przetarg nieograniczony 
 
 
Kody klasyfikacji CPV :   71.22.00.00 – 6 – usługi projektowania architektonicznego 
   71.32.00.00 – 7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
   71.24.80.00 – 8 – nadzór nad projektem i dokumentacją 
 
 
 
 

                                                   Treść SIWZ z załącznikami zatwierdzam 

30.04.2018r. 

Z upoważnienia Dyrektora SPSKM 

                                                      Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy 
                                                         mgr Ewa Mołek 

 
 
 
                                                     
                                                
 

http://www.spskm.katowice.pl/
mailto:duo@spskm.katowice.pl
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I) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, dokumentacji 

projektowej dla niżej wymienionych zadań pod nazwą: 

Pakiet nr 1 – „Zabudowa w Kotłowni układu stabilizacji ciśnienia w instalacji centralnego ogrzewania 

szpitala wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”, 

Pakiet nr 2 – „Wykonanie modernizacji Stacji Dializ i Odcinka Przeszczepowego budynku Oddziału 

Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych  wraz z pełnieniem nadzoru 

autorskiego”, 

Pakiet nr 3 – „Przebudowa 2 sal chorych na salę pooperacyjną, przystosowanie węzłów sanitarnych na 

parterze i piętrze dla osób niepełnosprawnych, modernizacja systemu przyzywowego, 

montaż instalacji gazów medycznych oraz malowanie Oddziału chirurgii Szczękowo – 

Twarzowej   wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”. 

Pakiet nr 4 – „Wykonanie pierwszego etapu realizacji z dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla 

zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Oddziału Otolaryngologii wraz                    

z blokiem operacyjnym obejmującego 2 piętro budynku oraz ciąg komunikacyjny 

przybudówki  wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego” 

2) Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia  projektowych do wykonania: 

a) Wykonanie sprawdzającej inwentaryzacji budowlano - instalacyjnej stanu istniejącego pomieszczeń – 
dotyczy Pakietów nr 1 – 3,  

b) Wykonanie projektu budowlanego  i wykonawczego architektonicznego – dotyczy Pakietów nr 1 – 3,  

c) Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego konstrukcyjnego – dotyczy Pakietu nr 1 – 3, 

d) Wykonanie projektu technologii  – dotyczy Pakietów nr 1 – 3, 

e) Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego instalacji w branżach: 

 Instalacji wodno – kanalizacyjnej wewnętrznej – dotyczy Pakietów nr 1 – 3, 

 Instalacji wentylacji i klimatyzacji – dotyczy Pakietu nr 2 – 3, 

 Instalacji centralnego ogrzewania – dotyczy Pakietów nr 1 – 3, 

 Instalacji gazów medycznych – dotyczy Pakietów nr 2 – 3   

 Instalacji elektrycznych zasilania podstawowego i rezerwowego – dotyczy Pakietów nr 1 – 3 , 

 Instalacji elektrycznej niskoprądowej i teletechnicznej ( w tym między innymi informatycznej, 

telefonicznej, Internetu i przyzywowej dla Pakietu nr 2 i 3 oraz wg. potrzeb dla Pakietu nr 1), 

 Instalacji ochrony p.poż – dla Pakietu nr 2 i 3 oraz wg. potrzeb dla Pakietu nr 1). 

3) Szczegółowy zakres opracowania projektowo-kosztorysowego obejmuje - DOTYCZY PAKIETÓW Nr 1-3 : 

a) Projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na 
budowę, o którym mowa w ustawie Prawo budowlane ( Dz. U. 2017 r. poz. 1332 z późniejszymi 
zmianami) w liczbie 5 egzemplarzy w formie papierowej i dwóch egzemplarzy w formie 
elektronicznej ( format plików PDF, DWG ), 

b) Projekt wykonawczy uzupełniający i uszczegóławiający projekt budowlany w zakresie i stopniu 
dokładności niezbędnych do wykonania zadania oraz sporządzenia przedmiaru robót i kosztorysu 
inwestorskiego. 
Projekt musi uwzględniać wymagania określone w § 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 
użytkowego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami) - w liczbie 5 egzemplarzy                     
w formie papierowej i dwóch egzemplarzy w formie elektronicznej ( format pliku PDF, DWG), 

c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć 
opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia 
standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych oraz 
oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać 
wymagania określone w § 13 i 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U.                     
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z 2013 r.poz. 1129 z późniejszymi zmianami) - w liczbie 2 egzemplarzy w formie papierowej 
i dwóch egzemplarzy w formie elektronicznej (format pliku PDF), 

d) Przedmiar robót, przez który należy rozumieć opracowanie zwierające zestawienie 
przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich 
szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw do ustalenia cen 
jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary muszą uwzględniać 
wymagania określone w § 6 do 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U.                     
z 2013 r.poz. 1129 z późniejszymi zmianami) - w liczbie 3 egzemplarzy w formie papierowej i 2 
egzemplarzy w formie elektronicznej (format pliku PDF), 

e) Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, 
obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 
1389) – w liczbie 3 egzemplarzy w formie papierowej i dwóch egzemplarzy w formie 
elektronicznej (format pliku PDF, ATH).  

f) Wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia, ekspertyzy budowlane i techniczne, decyzje 
administracyjne i sprawdzenia projektowe w zakresie wynikającym z obowiązujących na dzień 
przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu przepisów prawa, a w szczególności: Sanepid-u, 
BHP, P/poż, itp. 

4) Sporządzona dokumentacja winna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym 
w szczególności: zgodna  z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 
z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 
z późniejszymi zmianami), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012, poz. 739) i innymi przepisami, od spełniania których 
uzależnione jest dopuszczenie obiektu lub jego części do użytkowania, w tym także określonymi 
w warunkach kontraktowania udzielania świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a także zgodnie                
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 
1579 z późniejszymi zmianami.), Dokumentacja musi być wykonana w sposób prawidłowy i kompletny               
z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć, zgodnie z warunkami SIWZ, wiedzą techniczną, a także 
zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa na dzień dokonania czynności końcowego odbioru Dokumentacji na 
podstawie obustronnie podpisanego Protokołu Odbioru Końcowego. 

5) Wszystkie uzgodnienia warunkujące wykonanie robót oraz pozwolenia sektorowe ( Sanepid, BHP, PIP, 
p/poż, itp) niezbędne do uzyskanie pozwolenia na budowę. 

6) Pełna dokumentacja musi być dostarczona w formie papierowej oraz na nośniku elektronicznym (CD) 
w ilościach wskazanych w SIWZ w punkcie 3 litery a – f . 

7) Nadzór autorski w trakcie realizacji projektu. W ramach realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany 
do  pełnia funkcji nadzoru autorskiego do czasu zakończenia robót budowlanych realizowanych na 
podstawie wykonanego przedmiotu umowy w zakresie - DOTYCZY PAKIETÓW Nr 1 - 4 

a) Czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, 
materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami. 

b) Uzupełnienia szczegółów projektowych oraz wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości 
powstałych w toku realizacji takich robót budowlanych. 

c) Uzgadniania z Zamawiającym oraz z wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia 
rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

d) Wizyt na terenie budowy na każde żądanie Zamawiającego, w ramach oferowanego wynagrodzenia 
ryczałtowego. Zamawiający przewiduje, co najmniej: 

 12 wizyt na terenie budowy – dotyczy Pakietu nr 2, 
 4 wizyty na terenie budowy – dotyczy Pakietu nr 1 
 8 wizyty na terenie budowy – dotyczy Pakietu nr 3, 
 12 wizyty na terenie budowy – dotyczy Pakietu nr 4. 

                         przy czym liczba ta w uzasadnionych przypadkach może ulec zwiększeniu. 
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e) Wykonywanie obowiązków nadzoru autorskiego Wykonawca rozpocznie z chwilą otrzymania od 
Zamawiającego informacji o podpisaniu przez Zamawiającego umowy na realizację robót 
budowlanych. 

f) Na żądanie Zamawiającego do wykonania jednokrotnej nieodpłatnej aktualizacji kosztorysów 
w okresie 3 lat od daty spisania przez strony protokołu odbioru projektu budowlano – 
wykonawczego. 

–   DOTYCZY PAKIETU Nr 4  –  

Przedmiotem zamówienia jest wydzielenie pierwszego etapu realizacji dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja budynku Oddziału Otorynolaryngologii wraz z 
Blokiem Operacyjnym” opracowanej przez firmę MERITUM Grupa Budowlana Spółka z o.o. Spółka k. 
obejmującego 2 piętro budynku oraz ciąg komunikacyjny przybudówki. Opracowanie powinno zawierać 
wszystkie funkcje oraz branże zawartej w przedmiotowej dokumentacji wraz z wyposażeniem (m.in. kolumny 
chirurgiczne i anestezjologiczne, lampy operacyjne, panele przyłóżkowe). Wartość wydzielonego etapu nie 
może przekroczyć kwoty przeznaczonej na realizację zadania zawartej w Planie postępowań o zamówienia 
publiczne o wartości powyżej 30 000 euro na rok 2018. Pozostałe elementy, nie ujęte w pierwszym etapie, 
należy zawrzeć w 2 etapie realizacji. Oba etapy powinny być ze sobą skoordynowane i stanowić całość 
dokumentacji 

1) Szczegółowy zakres opracowania projektowo – kosztorysowego obejmuje: 

a) Projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na 
budowę, o którym mowa w ustawie Prawo budowlane ( Dz. U. 2017 r. poz. 1332 z późniejszymi 
zmianami) w liczbie 6 egzemplarzy w formie papierowej i dwóch egzemplarzy w formie 
elektronicznej ( format plików PDF, DWG ), 

b) Projekt wykonawczy uzupełniający i uszczegóławiający projekt budowlany w zakresie i stopniu 
dokładności niezbędnych do wykonania zadania oraz sporządzenia przedmiaru robót i kosztorysu 
inwestorskiego. 
Projekt musi uwzględniać wymagania określone w § 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1129  
z późniejszymi zmianami) - w liczbie 6 egzemplarzy w formie papierowej i dwóch egzemplarzy                       
w formie elektronicznej ( format pliku PDF), 

c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć 
opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia 
standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych oraz oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania 
określone w § 13 i 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania                      
i odbioru robót budowlanych (Dz. U. z 2013 r.poz. 1129 z późniejszymi zmianami) 
 - w liczbie 3 egzemplarzy w formie papierowej i dwóch egzemplarzy w formie elektronicznej (format 
pliku PDF), 

d) Przedmiar robót, przez który należy rozumieć opracowanie zwierające zestawienie przewidywanych 
do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, 
miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub 
jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w § 6 do 
10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r.poz. 1129 z późniejszymi 
zmianami) - w liczbie 3 egzemplarzy w formie papierowej i 2 egzemplarzy w formie elektronicznej 
(format pliku PDF), 

e) Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
18 maja 2004 r. w sprawie określenia zasad i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, 
obliczenia kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych (Dz. U. 
z 2004r. Nr 130, poz. 1389) – w liczbie 3 egzemplarzy w formie papierowej i dwóch egzemplarzy 
w formie elektronicznej (format pliku PDF). 

f) Opracowanie aktualizacji ekspertyzy technicznej stanu bezpieczeństwa pożarowego budynku 
Otorynolaryngologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Francuskiej 20-24 zgodnie 
z postanowieniem § 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku                
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.                   
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z 2002 roku nr 57 poz. 690 z późniejszymi zmianami) wraz z uzyskaniem pozytywnego postanowienia 
wydanego przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach                         
( w przypadku gdy będzie wymagane) w liczbie 2 egzemplarzy w formie papierowej i dwóch 
egzemplarzy w formie elektronicznej (format pliku PDF). 

g) Wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia, ekspertyzy budowlane i techniczne, decyzje 
administracyjne i sprawdzenia projektowe w zakresie wynikającym z obowiązujących na dzień 
przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu przepisów prawa, a w szczególności: Sanepid-u, 
BHP, P/poż, itp. 

2) Sporządzona dokumentacja winna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, 
w tym w szczególności: zgodna  z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.                       
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129z 
późniejszymi zmianami), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012, poz. 739) i innymi przepisami, od spełniania których 
uzależnione jest dopuszczenie obiektu lub jego części do użytkowania, w tym także określonymi                          
w warunkach kontraktowania udzielania świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a także zgodnie                 
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 
z późniejszymi zmianami.), Dokumentacja musi być wykonana w sposób prawidłowy i kompletny z punktu 
widzenia celu, jakiemu ma służyć, zgodnie z warunkami SIWZ, wiedzą techniczną, a także zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa na dzień dokonania czynności końcowego odbioru Dokumentacji na 
podstawie obustronnie podpisanego Protokołu Odbioru Końcowego. 

3) Wszystkie uzgodnienia warunkujące wykonanie robót oraz pozwolenia sektorowe ( Sanepid, BHP, PIP, 
p/poż, itp) niezbędne do uzyskanie pozwolenia na budowę. 

4) Pełna dokumentacja musi być dostarczona w formie papierowej oraz na nośniku elektronicznym (CD) 
w ilościach wskazanych w SIWZ. 

II) USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1) Wybrany Wykonawca po podpisaniu umowy szczegóły opracowania i decyzje dotyczące wykonywania 
zamówienia zobowiązany jest uzgadniać na bieżąco z wyznaczonym przedstawicielem Wykonawcy. 

2) Wykonawca proponowane materiały i urządzenia będzie opisywał za pomocą parametrów technicznych, 
tzn. bez podawania ich nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe, to Wykonawca zobowiązany jest do podania 
co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń. 

5) Wykonawca oświadcza, iż przysługujące mu prawa autorskie do wykonywanego przedmiotu umowy 
przysługują mu w pełnym zakresie i bez jakichkolwiek ograniczeń. Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych do Zamawiającego: 

6) Dodatkowe ustalenia dotyczące przedmiotu zamówienia określa wzór umowy, stanowiący Załącznik  
nr 11 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

III)    USTALENIA ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA .. 

3) Zamówienie będzie wykonywane w obiekcie czynnym. Przez czynny obiekt szpitalny rozumie się obiekt 
wykonujący swoje działania statutowe  w czasie realizacji przedmiotu zamówienia.  

4) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji na obiekcie stanu bieżącego 

przedmiotu zamówienia. Wizję lokalną dla wszystkich zainteresowanych Wykonawców wyznacza się  na 

dzień  10.05.2018 roku na godzinę 9-tą. Zbiórka w Dziale Techniczny - budynek przy bramie głównej. 

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

6) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 

7) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie wyszczególnionych powyżej 

zadań (pakietów) od 1 do 4 – poszczególnych części zamówienia. Każdemu z wykonawców przysługuje 

możliwość złożenia oferty na dowolną ilość wybranych przez siebie zadań (pakietów). 

8) Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczone będzie na podstawie prawidłowo  wystawionej przez Wykonawcę 
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faktury VAT i podpisanego przez Strony końcowego protokołu odbioru zamówionej dokumentacji.  

9) Zapłata należności przez Zamawiającego za zrealizowaną usługę, będącą przedmiotem zamówienia, 
nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie 60 dni od daty 
wystawienia oryginału faktury.   

10) Faktura może być wystawiona przez Wykonawcę dopiero po wykonaniu usługi i podpisaniu końcowego 
protokołu odbioru pełnej dokumentacji projektowo - wykonawczej przez Zamawiającego. 

IV) TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1)  Wymagany termin realizacji zamówienia od daty podpisania umowy maksymalnie: 

a) 60 dni kalendarzowych dla Pakietu nr 1, 

b) 120 dni kalendarzowych dla Pakietów nr 2 i nr 3. 

c) 70 dni kalendarzowych dla Pakietu nr 4 

2)  Termin realizacji przedmiotu zamówienia jest KRYTERIUM OCENNYM. 

V) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ..    

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy : 

a) nie podlegają wykluczeniu; 

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego 

w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 

2. Warunki udziału w postępowaniu. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej . 

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamów ienia.  

3.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do    

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania                                                     

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3.2 Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia. 

3.3 Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 

zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 

regulującej współpracę tych wykonawców. 

4. Określenie warunków udziału w postępowaniu. 

4.1  Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa                        
w pkt .2 SIWZ, jeżeli wykaże, że: 

a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał i prawidłowo ukończył, 
co najmniej dwa (2) zamówienia o charakterze porównywalnym z zakresem rzeczowym 
niniejszego zamówienia,  

4.2 Zgodnie z art. 22a ust. 1 Pzp wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub 

jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych.  

4.3 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

4.4 Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
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wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp. 

4.5 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, 

o którym mowa w art. 22a ust. 1 Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 

zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których 

mowa w art. 22a ust. 1 Pzp. 

4.6 W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 

wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający 

może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

a) Zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 

VI) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA   

1) W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego  zdolności technicznej lub zawodowej 

określonego w SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy: 

a) wykazu usług projektowych  wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

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

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

miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem 

dowodów określających czy te usługi ( projektowe ) zostały wykonane należycie, w szczególności 

informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującymi                           

i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi projektowe były wykonywane, a jeżeli                          

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów - inne dokumenty; 

2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 

zamawiający żąda następujących dokumentów:  

a) oświadczenia wykonawcy  w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu                             

o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wstępnie potwierdzającego,                  

że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - Załącznik 

nr 3 do SIWZ. 

b) oświadczenia wykonawcy  o przynależności albo 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 - Załącznik nr 2 do SIWZ. 

3)  Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz 

adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie i ceny, przekazuje zamawiającemu oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 
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pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania               

z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

4) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 

wymienionych w pkt 2. ppkt a-b SIWZ. 

5) Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 2. ppkt a-b SIWZ, 

dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest 

podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a 

Pzp. 

6) Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty . 

1)   Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 

wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi 

Załącznik nr 3 do SIWZ. 

2)   Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 

warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu                

stanowiącym Załącznik nr 6  do SIWZ. 

3)   W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa 

każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym 

każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia. 

7) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców ( jeżeli są znani)  – wzór 

stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. 

8) Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, 

którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 

aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego oraz 

brak podstaw wykluczenia.  

9) Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości 

zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty 

budowlane były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

10) Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. dotyczące 

wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

11) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 

dotyczą.  

12) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.  

13) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów,               

o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., innych niż oświadczenia, 

wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości. 

14) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
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15) Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 SIWZ, oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane usługi 

projektowe wymagań określonych przez zamawiającego lub brak podstaw wykluczenia, lub innych 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający 

wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień 

w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub 

udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

16) Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, 

zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 

oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

17) Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących 

oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw 

wykluczenia - wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

18) Jeżeli oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, 

może on zwrócić się o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

19) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, 

spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że 

złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń 

lub dokumentów. 

VII)     OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania 
oferty w postaci elektronicznej. 

2. Oferta, w tym dokumenty stanowiące jej treść muszą być podpisane własnoręcznym podpisem,                       

za pomocą którego można zidentyfikować osobę podpisującą  ofertę. Brak możliwości identyfikacji 

osoby podpisującej będzie skutkowało odrzuceniem oferty.  Parafa nie jest podpisem. 

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża zgody na 
złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych             
w handlu międzynarodowym.  

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
5. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
6. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 
7. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 
8. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. 
9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
10. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez wykonawcę w ofercie błędy 

i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie 
nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty 
dokonania poprawki.  

11. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed upływem 
terminu otwarcia ofert. 

12. Zaleca się, aby wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.  
13. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 
14.  Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający 

nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi zawierać 
oznaczenie: 
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Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na  
„WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO – WYKONAWCZEGO  

WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO”. 
Oznaczenie sprawy: ZP-18-051 BN 

Nie otwierać przed 18.05.2018r. godz. 11.30 

15. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.  
16. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. 

Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym 
opakowaniu, które musi zawierać oznaczenie: 

Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na  
„WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO – WYKONAWCZEGO 

WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO”.  
Oznaczenie sprawy: ZP-18-051 BN 

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 

 Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, treść oświadczenia 
wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania 
wykonawcy.  

17. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając 
zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub 
innym opakowaniu, które musi zawierać oznaczenie: 

Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na   
„WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO  

WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO”.  
Oznaczenie sprawy: ZP-18-051 BN 

                           Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 

18. Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis wykonawcy. 
19. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów                            

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane 
oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku 
wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica 
przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, 
a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  i warunków 
płatności zawartych w jego ofercie. 

20. Jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty winno być dołączone aktualne pełnomocnictwo. 

VIII)  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ   Z WYKONAWCAMI. 

1) W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem 

zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. - Prawo pocztowe ((t.j. Dz.U. 2016 poz. 1113)), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1030).  

2) Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za 

pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 

18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ za pośrednictwem e-maila              

( w wersji edytowalnej) na adres: duo@spskm.katowice.pl lub za pośrednictwem faksu na numer:                       

(32) 259-16-71.  

4) Termin na zadawanie pytań upływa w dniu  14.05.2018 r. 

5) Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem telefonu.  

mailto:duo@spskm.katowice.pl
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IX) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.      

W postępowaniu wadium nie jest wymagane.  

X) TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. 

2) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,                

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

zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

dłuższy jednak niż 60 dni.  

3) Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody, 

o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą. 

XI) MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

1) Miejsce i termin składania ofert:  

a) miejsce składania ofert: SPSKM – Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 2   

b) termin składania ofert: do dnia    18.05.2018r do godz. 11:00 

2) Miejsce i termin otwarcia ofert:  

a) miejsce otwarcia ofert: SPSKM – Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 2   

bb))  termin otwarcia ofert: w dniu   18.05.2018r.,do godz. 11:30  

3) Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez zamawiającego. Koperta lub 

inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem według kolejności 

składania ofert oraz terminem jej złożenia, a wykonawca może otrzymać potwierdzenie złożenia oferty 

wraz z informacją o terminie jej złożenia. 

4) Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, podczas 

otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.  

5) Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie 

internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) cen zawartych w ofertach, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

6) Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po 

upływie terminu do wniesienia odwołania. 

7) Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż wskazane                    

w SIWZ lub opisane inaczej niż określił zamawiający w SIWZ. 

XII)  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY  

 

1) Cena podana w ofercie jest ceną  ryczałtową  i musi uwzględniać wszystkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia ujęte w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ i nie może być 
w trakcie realizacji zmieniana. 

2) Z uwagi na ryczałtowe wynagrodzenie ryzyko prawidłowości ustalenia kosztów wykonania przedmiotu 
zamówienia ponosi Wykonawca. 

3) Cena brutto realizacji zamówienia musi być wyliczona jako suma wartości : netto plus podatek VAT. 

3) Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów                
i usług (Dz.U.2004, Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami). 
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4) Cena oferty winna  być wyrażona w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku               
( zasada zaokrąglania – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić               
w górę). 

6) Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.  

7) Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania                               
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów                       
i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 
informuje zamawiającego, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego, wskazując nazwę dostawy, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 
wskazując jej wartość bez kwoty podatku. 

XIII) OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ  Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW  I SPOSOBU OCENY OFERT 

KRYTERIA OCENY OFERT: 

Cena - 60% 

Termin wykonania - 40 % 

a) Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty  za CENĘ:  

Pc = (C min
 
 / C bo  ) x 100 x 60% gdzie: 

 
C min

 
 - cena najniższa spośród ocenianych ofert 

C bo    - cena badanej oferty 
100  - stały współczynnik 
Pc -  liczba punktów za cenę 
 

b) Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty  za kryterium TERMIN WYKONANIA: 

Pw = (T min
 
 / T bo  ) x 100 x 40%  gdzie: 

 
Pw -  liczba punktów za kryterium termin wykonania 
T min

 
 - najkrótszy termin wykonania zadania spośród ocenianych ofert, 

T bo    - termin wykonania zadania badanej oferty 
100 - stały współczynnik  

Zamawiający wymaga aby zaoferowany termin wykonania dla Pakietu Nr 1  był nie dłuższy niż 60 
dni kalendarzowych. Oferty z terminem wykonania dłuższym niż 60 dni podlegają odrzuceniu. 
Termin wykonania zadania będzie liczony w dniach od dnia podpisania umowy. 

Zamawiający wymaga aby zaoferowany termin wykonania  dla Pakietów Nr 2 - 3 był  nie dłuższy niż 
120 dni kalendarzowych. Oferty z terminem wykonania dłuższym niż 120 dni podlegają odrzuceniu. 
Termin wykonania zadania będzie liczony w dniach od dnia podpisania umowy.  

Zamawiający wymaga aby zaoferowany termin wykonania  dla Pakietu Nr 4 był  nie dłuższy niż 70 
dni kalendarzowych. Oferty z terminem wykonania dłuższym niż 70 dni podlegają odrzuceniu. 
Termin wykonania zadania będzie liczony w dniach od dnia podpisania umowy.  

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów za w/w 
kryteria obliczone wg wzoru : 

P = Pc + Pw 

P     - łączna ilość punktów za wszystkie kryteria   
P     - łączna ilość punktów za kryteria   
Pc   - ilość punktów za cenę  
Pw - ilość punktów za kryterium termin wykonania  
 

XIV)   INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY  W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
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1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą – nie wcześniej niż 5 dni od dnia przekazania 
informacji o wyborze oferty faksem lub mailem – na warunkach będących istotnymi postanowieniami,                          
a stanowiącymi wzór umowy – Załącznik nr 11 do niniejszej specyfikacji. 

2. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się                  
o udzielenie zamówienia, należy przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne przedłożyć 
Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców – w przypadku jeżeli taka umowa nie 
jest dołączona do oferty. 

3. Zaleca się, aby umowa konsorcjum regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się               
o udzielenie zamówienia w szczególności zawierała postanowienia wynikające z charakteru konsorcjum: 

1) określenie stron umowy z oznaczeniem lidera konsorcjum, 
2) cel zawarcia umowy, 
3) czas trwania konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), 
4) zapis o solidarnej odpowiedzialności każdego członka konsorcjum wobec Zamawiającego za 

wykonanie umowy, 
5) wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków 

do czasu wykonania przedmiotu zamówienia. 

4. W przypadku nie dopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 3, będzie to uznane 
przez Zamawiającego za tożsame z uchylaniem się od zwarcia umowy. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 
Ustawy. 

6. Miejsce podpisania umowy to siedziba Zamawiającego. Jeżeli przedstawiciel umocowany do podpisywania 
umowy nie może podpisać umowy w siedzibie Zamawiającego, to należy zwrócić się do Zamawiającego  
z prośbą o przesłanie umowy na adres wykonawcy. 

XV) WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWEINIA PUBLICZNEGO 

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ. 

XVI) POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 
W TOKU POSTĘPOWANIA  O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
c) odrzucenia oferty odwołującego; 
d) opisu przedmiotu zamówienia; 
e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci 
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 
rodzaju podpisu. 

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, 
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej. 

5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 
zdanie drugie Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy 
wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 
8 Pzp. 
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6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia 
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu 
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi 
Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła 
się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.  

8. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania 
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze 
stron. 

9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie 
później niż do czasu otwarcia rozprawy. 

10. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, 
termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

11. W sprawach nie uregulowanych w rozdz. XVI w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają 
zastosowanie przepisy art. 179 - 198g Pzp. 

XVII) PPOODDAANNIIEE  NNAAZZWW  AALLBBOO  IIMMIIOONN  II   NNAAZZWWIISSKK  OORRAAZZ  DDAANNYYCCHH  KKOONNTTAAKKTTOOWWYYCCHH  
PPOODDWWYYKKOONNAAWWCCÓÓWW  II   OOSSÓÓBB  DDOO  KKOONNTTAAKKTTUU  ZZ  NNIIMMII ,,   ZZAAAANNGGAAŻŻOOWWAANNYYCCHH    WW  UUSSŁŁUUGGĘĘ   
PPRROOJJEEKKTTOOWWĄĄ ..    

1. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, 

podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi.  

2. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji zamówienia, 

a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

Niżej wymienione Załączniki do SIWZ stanowią jej treść: 

1 Formularz  OFERTA Załącznik nr 1 

2 Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp 

Załącznik nr 2 

3 

Wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego 
w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, wstępnie potwierdzającego, że wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 

4 
Wzór informacji w związku z poleganiem na zasobach innych 
podmiotów 

Załącznik nr 4 

5 Wykaz wykonanych usług  Załącznik nr 5 

6 
Wzór oświadczenia dot. podmiotu, na którego zasoby powołuje się 
wykonawca 

Załącznik nr 6 

7 Wykaz podwykonawców Załącznik nr 7 

8 Wzór oświadczenia dotyczącego podwykonawców Załącznik nr 8 

9 Wzór oświadczenia wykonawcy dotyczącego podanych informacji Załącznik nr 9 

10 
Zobowiązanie podmiotu/podmiotów oddających do dyspozycji 
wykonawcy niezbędne zasoby 

Załącznik nr 10 

11 Projekt umowy Załącznik nr 11 
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12 
Program funkcjonalno – użytkowy koncepcja – dla PAKIETU NR 3  
w  WERSJI ELEKTRONICZNEJ  

Załącznik nr 12 

 

WYKONAWCA DO OFERTY ZOBOWIĄZANY JEST DOŁĄCZYĆ  WYPEŁNIONY I PODPISANY  : 

1) Załącznik Nr 1 

2) Załącznik Nr 3 

3) Załącznik nr 4 – jeżeli dotyczy  

4) Załącznik nr 6 – jeżeli dotyczy  

5) Załączniki 8 – 10 –  jeżeli dotyczy  

W terminie 3 dni od umieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego  PROTOKOŁU Z OTWARCIA  ofert 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wypełniony i podpisany Załącznik Nr 2. 

Wszystkie pozostałe dokumenty i oświadczenia Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć  Zamawiającemu  
po otrzymaniu wezwania. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ 
 

Miejscowość ………………. dnia …………….2018r. 

…………………………………………… 
     Pieczęć firmowa wykonawcy 

 
OFERTA 

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO  
IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO  

W KATOWICACH 
 
 

Nazwa wykonawcy 

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

Siedziba ……………………………………………………………....................................………………………….  

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

Tel. ……………………… Fax ………………....................e-mail ……………………………………………. 

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ……………………………………Tel ………………… 

Osoba upoważniona do podpisania umowy : …………………………………………………………………………. 

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej ** 
 

1) W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na 
warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę : 

PAKIET NR 1 

netto ………………………………………....................……..……….zł 

VAT ………%………………………………....................……..……….zł 

brutto ………………………………………....................……..……….zł 

Słownie: ……………………………………………………………………………............................…zł 

TERMIN WYKONANIA: … … ..… … …  DNI   ( terminy  należy  wpisać  w  dniach)  

PAKIET NR 2 

netto ………………………………………....................……..……….zł 

VAT ………%………………………………....................……..……….zł 

brutto ………………………………………....................……..……….zł 

Słownie: ……………………………………………………………………………............................…zł 

TERMIN WYKONANIA: … … ..… … …  DNI   ( terminy  należy  wpisać  w  dniach)  

PAKIET NR 3 

netto ………………………………………....................……..……….zł 

VAT ………%………………………………....................……..……….zł 
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brutto ………………………………………....................……..……….zł 

Słownie: ……………………………………………………………………………............................…zł 

TERMIN WYKONANIA: … … ..… … …  DNI   ( terminy  należy  wpisać  w  dniach)  

 

 

PAKIET NR 4 

netto ………………………………………....................……..……….zł 

VAT ………%………………………………....................……..……….zł 

brutto ………………………………………....................……..……….zł 

Słownie: ……………………………………………………………………………............................…zł 

TERMIN WYKONANIA: … … ..… … …  DNI   ( terminy  należy  wpisać  w  dniach)  

 

2) Oświadczamy, że: 

a) z pełną starannością zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych  warunków niniejszego zamówienia, 
nie wnosimy do niej zastrzeżeń, zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz 
podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 11 do 
SIWZ. 

b)  jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni, 

c)  przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami / przewidujemy powierzyć podwykonawcom części 
zamówienia wymienione wg załączonego do oferty formularza – Załącznik Nr 7 do SIWZ.* 

3) Ofertę niniejszą składam na _________ kolejno ponumerowanych stronach. 

4) Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

5) WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:  

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
__________ dnia __ __ 2018 roku 

 
 

__________________________________ 
                (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 

 

 

Informacja dla Wykonawcy: 

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania 

firmy 

 
 
 
 
*  - niepotrzebne skreślić 
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** - wypełnia wykonawca 
 

 
 
 
 
 
 

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ 
 

                                                                                            Zamawiający: 

                                                                                                      SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego  

                                                                                                      Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach                                        

                                                                                                       40-027 Katowic ul. Francuska 20/24  

Wykonawca: 

……………………………………………… 
 

……………………………..……………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………… 
 
……………………..……………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „„WYKONANIE PROJEKTU 

BUDOWLANO – WYKONAWCZEGO WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO””, prowadzonego przez 

SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje: 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest 
„WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO – WYKONAWCZEGO WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO,”, 
prowadzonym przez SPSKM Katowice oświadczamy, że: 

a) nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień 
publicznych *, 

b) należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień 
publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 
24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów 
należących do grupy kapitałowej. 

 
 
 
__________________ dnia _________2018r. 

 
__________________________________ 
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                (podpis i pieczątka Wykonawcy) 
  

 

* - niepotrzebne skreślić. 
 
* należy zaznaczyć właściwą odpowiedź; wykonawca, który należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest do złożenia listy 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 

 
ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ 

 
                                                                                            Zamawiający: 

                                                                                                      SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego  

                                                                                                      Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach                                        

                                                                                                       40-027 Katowic ul. Francuska 20/24  

Wykonawca: 

……………………………………………… 
 

……………………………..……………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………… 
 
……………………..……………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 
 
 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „„WYKONANIE PROJEKTU 

BUDOWLANO – WYKONAWCZEGO WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO””,  prowadzonego 

przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ                 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „„WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO – 

WYKONAWCZEGO WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO””, prowadzonego przez SPSKM                                    

w Katowicach 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….…….2018 r.  
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       ………………………………………… 

(podpis) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub 

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 

ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

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

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

 

 

 

 

_____________________ (miejscowość), dnia ________________2018 r.  

 

 

 

          ____________________________________ 

(podpis) 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ 

 
 
 

                                                                                            Zamawiający: 

                                                                                                      SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego  

                                                                                                      Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach                                        

                                                                                                       40-027 Katowic ul. Francuska 20/24  

Wykonawca: 

……………………………………………… 
 

……………………………..……………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………… 
 
……………………..……………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 
 

Oświadczenie wykonawcy  

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

 

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „„WYKONANIE 

PROJEKTU BUDOWLANO – WYKONAWCZEGO WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO””,  

prowadzonego przez SPSKM w Katowicach), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………..,  

w następującym zakresie: …………………..…………………………………………………………………….. 

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….…….2018 r.  
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       ………………………………………… 

(podpis) 

 
 
 
 

ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ 
                                                                                            Zamawiający: 

                                                                                                      SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego  

                                                                                                      Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach                                        

                                                                                                       40-027 Katowic ul. Francuska 20/24  

Wykonawca: 

……………………………………………… 
 

……………………………..……………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………… 
 
……………………..……………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

Oświadczenie wykonawcy  

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.   „„WYKONANIE PROJEKTU 
BUDOWLANO – WYKONAWCZEGO WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO””, prowadzonego przez 
SPSKM w Katowicach, oświadczam, że w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku  zdolności 
technicznej i zawodowej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zostały wykonane następujące usługi projektowe:  

 

L.p. 
Przedmiot 

zamówienia ( zakres 
rzeczowy) 

Zamawiający 
(adres, nazwisko osoby 

odbierającej prace) 

Data wykonania 
zamówienia 

Wartość zamówienia 
 

Uwagi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUCZENIE: 

Art.297 §1 Kodeks Karny : Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) przedkłada podrobiony, przerobiony, 
poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności                     
o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane przestawione w wyżej wskazanym wykazie 
zrealizowanych robót budowlanych zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (na 
przykład referencje). 
Uwagi: 
W rubryce uwagi należy wskazać, czy jest to doświadczenie własne Wykonawcy, czy oddane do dyspozycji przez inny 
podmiot (art. 26 ust.2b Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).W przypadku wykazania doświadczenia, które udostępni 
inny podmiot Wykonawca do wykazu załącza pisemne zobowiązanie do udostępnienia tego doświadczenia wystawione 

przez podmiot udostępniający. 
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 ______________, dnia ____________2018 r.                                                                                       

   _______________________________ 
                                                                                    podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 
                                                                                                                 do reprezentowania Wykonawcy 

 
ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ 

 
 
 
 

                                                                                            Zamawiający: 

                                                                                                      SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego  

                                                                                                      Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach                                        

                                                                                                       40-027 Katowic ul. Francuska 20/24  

Wykonawca: 

……………………………………………… 
 

……………………………..……………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………… 
 
……………………..……………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 
 

Oświadczenie wykonawcy  

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:  

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać 

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu                               

z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………2018. r.  

 

 

 

 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ 

 
                                                                                            Zamawiający: 

                                                                                                      SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego  

                                                                                                      Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach                                        

                                                                                                       40-027 Katowic ul. Francuska 20/24  

Wykonawca: 

……………………………………………… 
 

……………………………..……………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………… 
 
……………………..……………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „„WYKONANIE PROJEKTU 

BUDOWLANO – WYKONAWCZEGO WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO””, prowadzonego przez 

SPSKM w Katowicach, oświadczam, że następujące części zamówienia przewiduję do wykonania przez 

podwykonawców: 

 

L.p. 
Część zamówienia przewidziana do wykonania 

przez podwykonawcę 
Nazwa i adres podwykonawcy 

1 

 

 

 

 

2 

  

3 

  

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. 2018r.  
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       ………………………………………… 

(podpis) 

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ 
 
 

                                                                                            Zamawiający: 

                                                                                                      SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego  

                                                                                                      Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach                                        

                                                                                                       40-027 Katowic ul. Francuska 20/24  

 

Wykonawca: 

……………………………………………… 
 

……………………………..……………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………… 
 
……………………..……………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………..….…… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także  w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu 

z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………………….2018 r.  

 

 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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ZAŁĄCZNIK NR 9 do SIWZ 
 
 

                                                                                            Zamawiający: 

                                                                                                      SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego  

                                                                                                      Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach                                        

                                                                                                       40-027 Katowic ul. Francuska 20/24  

Wykonawca: 

……………………………………………… 
 

……………………………..……………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………… 
 
……………………..……………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 
 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. 2018r.  

 

 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ 
 

                                                                                             Zamawiający: 

                                                                                                      SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego  

                                                                                                      Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach                                        

                                                                                                       40-027 Katowic ul. Francuska 20/24  

Podmiot oddający wykonawcy swoje zasoby:  

……………………………………………… 
 

……………………………..……………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………… 
 
……………………..……………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU / PODMIOTÓW 

ODDAJĄCYCH DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNE ZASOBY  

 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „„WYKONANIE PROJEKTU 

BUDOWLANO – WYKONAWCZEGO WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO””, prowadzonego przez 

SPSKM w Katowicach, oświadczam, że zobowiązuję się do oddania do dyspozycji wykonawcy 

…………………………………………….* niezbędnych zasobów wykazanych poniżej na okres korzystania                   

z nich od ………… do ………….przy wykonywaniu zamówienia:  

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
*  podać nazwę wykonawcy 

 
 
 
 
 
______________, dnia ____________2018r. 
 

 
                                                                                  
   _______________________________ 
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                                                                                 podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 
                                                                                                    do reprezentowania podmiotu oddającego  
                                                                                                  do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby 
 
 
 
 

ZAŁĄCZNIK NR 11 do SIWZ 
 

UMOWA  - PROJEKT  

 
zawarta w dniu ..............2018r.  w Katowicach pomiędzy:  

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego,  

z siedzibą : 40-023 Katowice ul. Francuska 20 – 24, 

NIP:   954-22-70-611  

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,  

reprezentowanym przez:  

1.  Dyrektora - dr n. med. Włodzimierz Dziubdziela  

a  

……………………………………………………………………………….  

z siedzibą: ……………………….………………….. 

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

zwanym dalej WYKONAWCĄ 

 reprezentowanym przez:  

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

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

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 
2004r. (tekst jednolity : Dz. U. z 2015r.  pozycja 2164, z późniejszymi zmianami) przetargu nieograniczonego została zawarta 
umowa o następującej treści: 

§ 1 

1) Na przedmiot zamówienia składa się:  

a) Inwentaryzacja budowlano - instalacyjna stanu istniejącego – dotyczy Pakietów nr 1-2,  

b) Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego architektonicznego – dotyczy Pakietów nr 1-2 

c) Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego konstrukcyjnego – dotyczy Pakietów nr 1-2 

d) Wykonanie projektu technologii – dotyczy Pakietów nr 1 i 2, 

e) Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego instalacji w branżach: 

 Instalacji wodno – kanalizacyjnej wewnętrznej – dotyczy Pakietów nr 1 i 2,, 

 Instalacji wentylacji i klimatyzacji – dotyczy Pakietu nr 2, 

 Instalacji centralnego ogrzewania – dotyczy Pakietów nr 1 i 2, ,  

 Instalacji elektrycznych zasilania podstawowego i rezerwowego – dotyczy Pakietów nr 1 i 2,, 

 Instalacji elektrycznej niskoprądowej i teletechnicznej (w tym między innymi informatycznej, 

telefonicznej, Internetu i przyzywowej (dla Pakietu nr 2 oraz wg potrzeb dla Pakietu nr 1), 

 Instalacji ochrony p.poż (dla Pakietu nr 2 oraz wg potrzeb dla Pakietu nr 1), 

f) Wszystkie niezbędne uzgodnienia gwarantujące uzyskanie pozwolenia na budowę ( Sanepid, BHP, 

PIP, p. poż., itp.). 

2) Szczegółowy zakres opracowania projektowo- kosztorysowego obejmuje: 

a) Projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na 
budowę, o którym mowa w ustawie Prawo budowlane ( Dz. U. 2017 r. poz. 1332 z późniejszymi 
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zmianami) w liczbie 5 egzemplarzy w formie papierowej i dwóch egzemplarzy w formie 
elektronicznej ( format plików PDF, DWG ), 

b) Projekt wykonawczy uzupełniający i uszczegóławiający projekt budowlany w zakresie i stopniu 
dokładności niezbędnych do wykonania zadania oraz sporządzenia przedmiaru robót i kosztorysu 
inwestorskiego. 
Projekt musi uwzględniać wymagania określone w § 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 
użytkowego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami) - w liczbie 5 egzemplarzy w formie 
papierowej i dwóch egzemplarzy w formie elektronicznej ( format pliku PDF, DWG), 

c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć 
opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia 
standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych oraz oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania 
określone w § 13 i 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r.poz. 1129 
z późniejszymi zmianami) - w liczbie 2 egzemplarzy w formie papierowej i dwóch egzemplarzy 
w formie elektronicznej (format pliku PDF), 

d) Przedmiar robót, przez który należy rozumieć opracowanie zwierające zestawienie przewidywanych 
do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, 
miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub 
jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w § 6 do 
10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r.poz. 1129 z późniejszymi 
zmianami) - w liczbie 3 egzemplarzy w formie papierowej i 2 egzemplarzy w formie elektronicznej 
(format pliku PDF), 

e) Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, 
obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389) – w liczbie 3 
egzemplarzy w formie papierowej i dwóch egzemplarzy w formie elektronicznej (format pliku PDF, 
ATH).  

f) Wykonawca zapewnia, iż przedmiot umowy będzie posiadał wszystkie niezbędne opinie, 
uzgodnienia, ekspertyzy budowlane i techniczne, decyzje administracyjne i sprawdzenia projektowe 
w zakresie wynikającym z obowiązujących na dzień przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu 
przepisów prawa a w szczególności: Sanepid-u, BHP, P/poż itd. 

3) Wykonawca zobowiązuje się pełnić funkcję nadzoru autorskiego, aż do zakończenia robót budowlanych 
realizowanych na podstawie wykonanego przedmiotu umowy, którego zakresem objęte są niżej 
wyszczególnione czynności: 

a) czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, 
materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami. 

b) uzupełnianie szczegółów projektowych oraz wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości 
powstałych w toku realizacji takich robót budowlanych. 

c) uzgadniania z Zamawiającym oraz z wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia 
rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

d) wizyt na terenie budowy na każde żądanie Zamawiającego, w ramach oferowanego wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 4 pkt 1. Zamawiający przewiduje co najmniej: 

 12 wizyt na terenie budowy – dotyczy Pakietu nr 2, 
 4 wizyty na terenie budowy – dotyczy Pakietu nr 1, 

przy czym liczba ta w uzasadnionych przypadkach może ulec zwiększeniu. 

e) Wykonywanie obowiązków nadzoru autorskiego Wykonawca rozpocznie z chwilą otrzymania od 
Zamawiającego informacji o podpisaniu przez Zamawiającego umowy na realizację robót 
budowlanych. 
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4) Wykonanie jednokrotnej aktualizacji kosztorysów w okresie 3 lat od daty spisania przez strony protokołu 
odbioru projektu budowlanego i wykonawczego. 

§ 2 
1) Obowiązki Wykonawcy wynikające z umowy: 

a) Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące ww. usługę posiadać będą kwalifikacje wymagane 
aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.  

b) Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy, w tym jego poszczególne elementy będą całkowicie 
oryginalne i nie będzie naruszał praw autorskich podmiotów trzecich, w tym przedmiot ten będzie 
wolny od wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. 
Ponadto Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy nie będzie naruszał żadnych praw osób 
trzecich i że prawa autorskie Wykonawcy w tym zakresie nie są ograniczone w zakresie objętym 
niniejsza umową. 

c) Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za 
wady fizyczne przedmiotu umowy. Termin rękojmi skończy się wraz z upływem terminu 
odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Wykonawcy robót budowlanych wykonanych na 
podstawie dokumentacji będącej przedmiotem, niniejszej umowy. 

d) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami. 

e) Sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia, 

f) Opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez 
podawania ich nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe, to Wykonawca zobowiązany jest do podania co 
najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń. 

g) Uzyskania akceptacji Zamawiającego dla założeń projektowych przed przystąpieniem do wykonania 
ostatecznego projektu, 

h) Przedłożenie wykonanego przedmiotu umowy wraz z protokołem przekazania oraz oświadczenie                 
o kompletności dokumentacji projektowej. 

2) Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) Udostępnianie posiadanych przez Zamawiającego danych koniecznych do celów projektowych, 

b) Dostarczanie w terminach dwustronnie uzgodnionych danych, których brak wyłoni się w trakcie 
wykonywania przedmiotu umowy, 

c) Dokonanie protokolarnego odbioru dokumentacji projektowej. 

§ 3 
Warunki realizacji: 

1) Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia ________________. 

2) Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane, związane z wykonaniem przedmiotu 
umowy, będące w posiadaniu Zamawiającego. 

3) Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw                       
i obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca odpowiada za prace wykonane przez 
podwykonawców, niezbędne do realizacji zlecenia głównego. 

4) W przypadku niekompletności opracowania objętego niniejszą umową Wykonawca zobowiązany jest do 
wykonania opracowań uzupełniających i pokrycia w całości kosztów ich wykonania. 

5) Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu 
zobowiązań umowy podczas wykonywania prac projektowych, jak również w trakcie inwestycji. 

6) Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z niniejszą umową opracowanie w siedzibie 
Zamawiającego w w/wymienionym terminie. 

7) Odbiór wykonanych opracowań odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. 

8) Datę podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w punkcie 7 
niniejszego paragrafu, traktuje się, jako datę wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia. 

9) Do przekazywanych opracowań, Wykonawca załączy ich wykaz oraz pisemne oświadczenie, że są 
wykonane zgodnie z umową i kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 
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10) Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą umowę wykonuje, jak również 
osób, którym wykonanie umowy powierza, jak za własne działania lub zaniechania. 

11) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu przepisów wynikających z ustawy z dnia 04.02.1994 r.  
o prawie autorskim i praw pokrewnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 80, poz. 904 z późniejszymi 
zmianami). 

12) Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do nieodpłatnego wykonania 
jednokrotnej aktualizacji kosztorysów w okresie 3 lat od daty spisania przez strony protokołu odbioru 
projektu budowlano - wykonawczego. 

13) Zamówienie wykonywane będzie w czynnym obiekcie. W trakcie prowadzenia prac szpital będzie 
funkcjonować w sposób normalny. Obiekt pracuje w systemie 24-godzinnym. Wykonawca w czasie 
wykonywania prac w miarę możliwości zapewni pacjentom odpowiednie warunki ciszy i spokoju. 

§ 4 
Warunki płatności: 

1) Łączna wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 wynosi ………… zł netto + należny podatek VAT 
…..%. Ogółem wartość usługi wynosi ………. brutto (słownie: …………. zł). 

2) Zapłata należności przez Zamawiającego za zrealizowaną usługę będącą przedmiotem umowy nastąpi 
przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT na podstawie prawidłowo wystawionej 
faktury Wykonawcy, w terminie do 60 dni kalendarzowych od daty wystawienia oryginału faktury. 

3) Faktura może być wystawiona przez Wykonawcę po wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowo - 
budowlanej i podpisaniu końcowego protokołu odbioru przez Zamawiającego. 

4) Za dzień płatności Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5) Wraz z zapłatą wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego  
całość przysługujących mu majątkowych praw autorskich do przedmiotu umowy, bez żadnych ograniczeń 
czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, 
w tym wyszczególnionych w art. 50 ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i praw pokrewnych 
( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami). 

6) Należność za usługi wykonane przez Podwykonawców przekazana zostanie na rachunek bankowy 
Wykonawcy, po dostarczeniu przez niego dowodu zapłacenia tych należności  Podwykonawcom. 
Dowodem tym jest oryginał oświadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu należności i w związku z tym 
zwolnieniem Zamawiającego z długu w tym zakresie wraz z uwierzytelnioną kopią faktury 
Podwykonawcy. 

§ 5 
Kary umowne i odsetki: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10% wartości brutto 
przedmiotu umowy określonego w § 4, 

b) Za opóźnienie w oddaniu określonego w § 1 w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,2 % 
wartości brutto przedmiotu umowy określonego w § 4 za każdy dzień opóźnienia, 

c) Za opóźnienie w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,2 % 
wartości brutto przedmiotu umowy określonego w § 4 umowy za każdy dzień opóźnienia liczonej od 
dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

d) Za brak wizyty na żądanie Zamawiającego na placu budowy w ramach realizacji obowiązku nadzoru 
autorskiego oraz za niewykonanie innych zobowiązań w ramach tegoż nadzoru w wysokości 1.000,00 
zł. za każde naruszenie. 

e) Za opóźnienie w realizacji obowiązków określonych w § 1 pkt 3 lit a-c oraz w realizacji obowiązku 
określonego w § 3 pkt 12 – w wysokości 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy określonego 
w § 4 za każdy dzień opóźnienia, 

f) Kary umowne, dotyczące opóźnienia w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za opóźnienie 
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury Wykonawcy. 

g) Kary będą potrącone automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartości 
wskazanych wyżej kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

3) W przypadku nieterminowej płatności faktury, Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia odsetek 
ustawowych.   
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§ 6 
Wykonawca i Podwykonawca: 

Strony ustalają co następuje: 
1) Wykonawca ………………………………………., zgodnie z ofertą wykona własnymi siłami następujący 

zakres prac: ..................................................................................................... 
2) Podwykonawcy ……………………………………., wykonają następujący zakres prac: 

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

§ 7 
Podwykonawcy: 

1) W przypadku powierzenia wykonania części usług będących przedmiotem umowy podwykonawcy 
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia umowy z podwykonawcą Zamawiającemu. Zmiana 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu Umowy nie stanowi 
zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.  

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

3) Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 
a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 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: 
usługi, 

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie usług, które ściśle   odpowiadają 
części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

c) 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, 

d) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia 
odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy 
w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe 
wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem 
odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę                         
i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz 
informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca                 
w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy, 

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego 
żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy  o podwykonawstwo. 

4) Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy 

lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez 
Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 
wynagrodzenia Podwykonawcy; 

5)  Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez 
Wykonawcę. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje 
wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

6) Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi 
Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do 
zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy wezwania.  

7) W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w pkt 6, podważających zasadność 
bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty lub 
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b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty 
należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

8) Równowartość  kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej do 
depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

9) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie jednego miesiąca od zaistnienia 
podstawy w razie konieczności: 
a) 2 – krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub 
b) konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości Umowy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

10) Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne: 
a) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 0,5 % 

wynagrodzenia ofertowego brutto Wykonawcy ustalonego w Umowie za każde dokonanie przez 
Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 

b) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 
0,5 % wynagrodzenia ofertowego brutto Wykonawcy ustalonego w Umowie za każdy dzień 
opóźnienia od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty, 

c) za nieprzedłożenie projektu Umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5 % 
wynagrodzenia ofertowego brutto Wykonawcy ustalonego w Umowie za każdy nieprzedłożony 
projekt Umowy lub jej zmiany,  

d) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ofertowego brutto Wykonawcy ustalonego w Umowie za 
każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany, 

e) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie 
dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie,                      
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ofertowego brutto Wykonawcy ustalonego w Umowie.   

§ 8 
Zmiana postanowień umowy: 

1) Zmiana postanowień umowy dopuszczalna jest w następujących przypadkach: 

a) Zmian nie dotyczących treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
b) Zmian korzystnych dla Zamawiającego, których konieczność wprowadzenia wynika  z okoliczności, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy zmiany te będą korzystne dla 
Zamawiającego. 

c) Braku możliwości dotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu umowy  z przyczyn 
zależnych od Zamawiającego.  

d) Konieczności przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy ze względu na konieczność 
wykonania prac dodatkowych koniecznych, o ile nie jest możliwe równoległe wykonywanie prac. 

e) Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest 
skutkiem zmiany przepisów prawa. 

2) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania 
zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust.1. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być 
wyrażony na piśmie. 

3) Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

§ 9 
Odstąpienie od umowy: 

1) Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w razie wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy  nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od 
umowy nie rodzi roszczeń odszkodowawczych. 

2) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z zachowaniem prawa do odszkodowania 
i kar umownych, określonych w umowie, w sytuacji gdy: 

a) Wykonawca  nie rozpoczął usługi bez uzasadnionych przyczyn lub nie wykonuje usługi zgodnie                       
z  umową lub nienależycie wykonuje którekolwiek ze zobowiązań umownych, 
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b) Wykonawca wykonuje usługę za pomocą podwykonawców bez uprzedniej zgody Zamawiającego, 
c) Został złożony wniosek lub zostało wydane postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości  Wykonawcy 

lub został on postawiony w stan likwidacji lub rozwiązania firmy Wykonawcy na mocy innych zdarzeń 
lub czynności prawnych. 

3) Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości przez 
Zamawiającego o zaistnieniu którejkolwiek z przesłanek określonej w umowie uprawniającej do 
skorzystania  z tego uprawnienia. 

4) W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają obowiązki szczegółowe:  

a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 
szczegółowy protokół inwentaryzacji usługi projektowej w toku według stanu na dzień odstąpienia, 

5) Odstąpienie od umowy musi być złożone drugiej stronie na piśmie i zawierać powód odstąpienia. 
Odstąpienie od umowy nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania za powstałą 
szkodę na zasadach ogólnych lub kar umownych. 

6) Zamawiający może w przypadkach  wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu , według własnego 
uznania  zamiast skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy dokonać jej pisemnego rozwiązania bez 
konieczności uprzedniego wypowiedzenia umowy. Zamawiający, również w przypadku rozwiązania 
umowy będzie miał prawo do naliczenia kar umownych określonych w § 5 niniejszej umowy. 

§ 10 
Postanowienia końcowe: 

1) W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy  Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo 
budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o zakładach opieki zdrowotnej lub 
o działalności leczniczej i przepisy wykonawcze wydane na podstawie określonych wcześniej ustaw. 

2) W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zgodnie oświadczają,  
że dołożą wszelkich starań aby spory były rozwiązywane polubownie w drodze bezpośrednich negocjacji 
prowadzonych w dobrej wierze. 

3) Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

4) Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do ochrony udostępnionych danych osobowych, w tym do 
stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych                 
w systemach informatycznych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych 
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia                 
i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). 

5) Jakakolwiek czynność prawna Wykonawcy, mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić po 
wyrażeniu  zgody  przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, z uwzględnieniem postanowień 
art.54 ust.5 ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej, pod rygorem nieważności. 

6) Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania przekazu świadczenia Zamawiającego (w rozumieniu 
art. 921

1
- 921

5
 Kc), w całości lub w części, należnego na podstawie niniejszej umowy. W razie nie 

wywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną                        
w wysokości wartości przekazanego świadczenia. 

7) Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. 

8) Umowa została sporządzona w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla 
Zamawiającego,  jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

9) Załącznikami do umowy są:  

a) Kopia Oferty Wykonawcy, 
 

 
 
 
 
 

 WYKONAWCA                                                                                               ZAMAWIAJĄCY  
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Załącznik nr ….. do Umowy 
 
 

WZÓR 

 

Oświadczenia Podwykonawcy  

dla zadania: 

 
„„WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO – WYKONAWCZEGO WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO”” 
 
 
 
 
NR SPRAWY: ZP-18-051 BN 
 
 
 
 
  
Niniejszym oświadczam, że na dzień………………. firma………………………………….. 

wywiązała się za wszystkich wymagalnych płatności na rzecz naszej firmy z tytułu wiążącej nas umowy nr 

………………………………… . w związku z czym zwalniam Zamawiającego z długu.  

 
 
 
                                                                                              ………………………………………………… 
                  
                                                                                                          Podpis Podwykonawcy 
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Załącznik nr ….. do Umowy 
 

WZÓR 

 
 
Oświadczenia końcowe Podwykonawcy  

dla zadania: 

 
„„WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO – WYKONAWCZEGO WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO””, 
 
 
 
NR SPRAWY: ZP-18-051 BN 
 
 
 
 Niniejszy oświadczam, że na dzień………………. firma………………………………….. 

wywiązała się za wszystkich wymagalnych płatności na rzecz naszej firmy z tytułu wiążącej nas umowy nr 

………………………………… w związku z czym zwalniam Zamawiającego z długu.  

 
 
 
 
                                                                                                ………………………………………………… 
                                                                                                           Podpis Podwykonawcy 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


