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Pełnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: 

Poprawa dostępności i rozwój specjalistycznych usług medycznych 
poprzez utworzenie Pracowni Kardioangiologii inwazyjnej 

w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach. 

Wspólny słownik zamówień: 

Główny przedmiot:  71.52.00.00-2 - Usługi nadzoru budowlanego 

Dodatkowy przedmiot:  71.53.00.00-2 - Doradcze usługi budowlane 

    71.54.00.00-5 - Usługi zarządzania budową 

Rodzaj zamówienia:  USŁUGI 

Znak postępowania: DZAP-380-48/09  

Tryb udzielenia zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości nieprzekraczającej kwoty 
określonej w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8, 
prowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 ze 
zmianami) 

 
Zatwierdził: Leszek Bonna 

 
Chojnice, 08.12.2009 r.      ………………………. 

Dyrektor 
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ROZDZIAŁ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji 
projektu pod nazwą: „Poprawa dostępności i rozwój specjalistycznych usług medycznych 
poprzez utworzenie Pracowni Kardioangiologii inwazyjnej w Szpitalu Specjalistycznym 
im. J. K. Łukowicza w Chojnicach”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013, zwanego dalej Projektem. 
Inwestycja obejmuje prace modernizacyjne w istniejącym obiekcie Szpitala. 

2. Poprzez świadczenie usługi, o której mowa w punkcie 1 należy rozumieć pełnienie funkcji 
inspektora nadzoru inwestorskiego - Wykonawcy dysponującego zespołem wykwalifikowanych 
osób, posiadających stosowne uprawnienia, umiejętności i doświadczenie zapewniające 
zarządzanie i nadzorowanie inwestycji od jej początkowego stadium (wybór Wykonawcy robót 
budowlanych), poprzez kompleksowe prowadzenie nadzoru robót i monitoring robót oraz 
uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji na wykonane roboty 
budowlane. 

3. Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego obejmuje między innymi: 
1) zapoznanie się z dokumentacją projektową i zgłoszenie ewentualnych uwag; 
2) przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na 

wybór wykonawcy robót, zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych; 
3) nadzór nad prawidłowym wykonaniem wszystkich robót objętych Projektem w pełnym 

zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane; 
4) kontrola wykonania robót objętych Projektem zgodnie z dokumentacją projektową, SIWZ  

i STWiOB, harmonogramami oraz zasadami obowiązującymi dla Projektów RPO WP; 
5) uczestniczenie w okresowych naradach z udziałem wykonawcy robót budowlanych  

i Zamawiającego; 
6) monitorowanie i raportowanie Zamawiającemu postępów w realizacji Projektu na 

poszczególnych jego etapach; 
7) wyznaczenie Inżyniera Rezydenta; 
8) wykonanie i przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji rozliczenia Projektu. 

 
4. Do obowiązków Inżyniera Rezydenta będzie należało koordynowanie i nadzór pracy zespołu 

inspektorów nadzoru i specjalisty ds. rozliczeń. 
5. Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania zasad promocji Projektu, określonych dla 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. 
6. Szczegółowy zakres przedmiotu zmaówienia został ujęty w projekcie umowy stanowiącym 

Załącznik do SIWZ. 
7. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego. Instytucją Wdrażającą dla Projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego. 

8. Zakres rzeczowy realizacji Projektu obejmuje modernizację istniejącego obiektu szpitala poprzez 
utworzenie Pracowni Kardioangiologii Inwazyjnej w Szpitalu Specjalistycznym w Chojnicach. 

9. Zakres robót budowlanych, których dotyczy zadanie określa dokumentacja projektowa oraz 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
12. Zamawiający nie przewiduje zaistnienia zamówień uzupełniających. 
13. Zamawiający przewiduje możliwość zaistnienia zamówień dodatkowych do zamówienia 
podstawowego. 
14. Ze względu na specyfikę zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców  

w realizacji zamówienia. 
15. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz nie przewiduje przeprowadzenia 

aukcji elektronicznej. 
16. Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji w terenie oraz zapoznać się z przedmiotem 

zamówienia. 
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ROZDZIAŁ II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy jest data zawarcia umowy. 
2. Terminem zakończenia usługi nadzoru inwestorskiego - 31 październik 2010 r. 

ROZDZIAŁ III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; 
3) dysponują odpowiednim  potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia 
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 

1 i 2 ustawy Pzp; 
6) wyrażają zgodę na wszystkie warunki określone w SIWZ oraz projekcie umowy. 

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie 
przedłożonych oświadczeń lub dokumentów opisanych w Rozdziale IV SIWZ, według formuły 
spełnia/nie spełna. 

ROZDZIAŁ IV.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU  
W POSTĘPOWANIU 

Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz uznania formalnej poprawności, 
oferta musi zawierać następujące oświadczenia lub dokumenty: 
A. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej 

działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp składa 
następujące dokumenty: 

1) Oświadczenie, że Wykonawca spełniania warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 
ust. 1 pkt. 1, 3, 4 ustawy Pzp - wypełniony załącznik nr 4 do SIWZ; 

2) Oświadczenie, że Wykonawca spełniania warunek udziału w postępowaniu określony w art. 
22 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp - wypełniony załącznik nr 5 do SIWZ; 

3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert; 

4) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz 
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym wart. 24 ust. 1 pkt 9 
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Warunki wymienione w części A mają zastosowanie do wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

B. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy 
i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: 

1) wykaz wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania  
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o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
usług polegających na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego, funkcji Inwestora zastępczego, 
Inżyniera Kontraktu, itp. nad budową, rozbudową lub modernizacją co najmniej trzech 
obiektów o wartości brutto co najmniej 14 mln zł (każda), w tym jednego obiektu służby 
zdrowia (budowa, rozbudowa, modernizacja) o kubaturze nie mniejszej jak 10.000 m3,  
z podaniem ich wielkości i wartości, przedmiotu, dat wykonania i zleceniodawców, oraz 
załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie - 
wypełniony Załącznik nr 2 do SIWZ; 

2) wykaz wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania  
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
usług polegających na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego, funkcji Inwestora zastępczego, 
Inżyniera Kontraktu, itp. nad realizacją co najmniej 2-ch inwestycji współfinansowanych 
środkami z Programów Unii Europejskiej; 

3) wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć 
w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nich czynności (z załączeniem uprawnień, aktualnych zaświadczeń  
o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego) - wypełniony załącznik nr 3 do 
SIWZ; Wykonawca będzie dysponował osobami, które będą spełniały co najmniej niżej 
wymienione wymagania: 
a. Inspektor nadzoru robót ogólnobudowlanych - posiadający uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im 
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadający min. 10 lat doświadczenia  
w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru, w tym nadzorował co najmniej dwie inwestycje  
o wartości min. 10 mln zł brutto (każda) oraz co najmniej 1 obiekt służby zdrowia; 

b. Inspektor nadzoru  robót sanitarnych posiadający uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im 
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów oraz posiada min. 10 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji 
inspektora nadzoru, nadzorował co najmniej dwie inwestycje o wartości min. 10 mln zł 
brutto (każda) oraz co najmniej 1 obiekt służby zdrowia; 

c. Inspektor nadzoru robót elektrycznych - posiadający uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów oraz posiadający min. 10 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji inspektora 
nadzoru, w tym nadzorował co najmniej dwie inwestycje o wartości min. 10 mln zł brutto 
(każda) oraz co najmniej 1 obiekt służby zdrowia; 

d. Inżynier Rezydent - osoba odpowiadająca kwalifikacjom osoby wymienionej  
w ppkt. a, posiadająca doświadczenie w koordynacji nadzoru na co najmniej dwóch 
obiektów o wartości min. 10 mln zł brutto (każda), oraz co najmniej 2-ch obiektów 
realizowanej przy udziale środków finansowych pochodzących z programów Unii 
Europejskiej; Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji Inżyniera Rezydenta przez 
inspektora nadzoru robót ogólnobudowlanych, pod warunkiem spełniania określonych 
wymagań; 

e. Specjalista ds. rozliczeń – osoba posiadająca wykształcenie ekonomiczne oraz co najmniej 
5-letnie doświadczenie w rozliczaniu inwestycji, w tym w rozliczaniu co najmniej 2-ch 
inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych, z czego jednej o wartości nie 
mniejszej jak 14 mln zł brutto. 

f. Potencjalni Wykonawcy z innych państw Unii Europejskiej, warunek posiadania 
niezbędnych uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, mogą 
spełnić składając dowód na posiadanie równoważnych uprawnień uzyskanych w swoich 
krajach pochodzenia. 

Warunki  wymienione  w  części   B  Wykonawcy wspólnie  ubiegający  się  o   udzielenie 
zamówienia spełniają łącznie. 
C. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji 

ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące 
dokumenty: 
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1) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę 
minimum 1.000.000,00 zł, słownie: jeden milion złotych, 

2) rachunek zysków i strat, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzenia 
sprawozdania finansowego, inny dokument określający obroty, zysk oraz zobowiązania  
i należności  - za lata 2008, 2009, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten 
okres – potwierdzający osiągnięcie przychodu z prowadzonej działalności w wysokości nie 
mniejszej niż  1,5 mln PLN za każdy rok. 

Warunki  wymienione  w  części   C  Wykonawcy wspólnie  ubiegający  się  o   udzielenie 
zamówienia spełniają łącznie. 

D. Inne dokumenty lub oświadczenia: 

1) wypełniony formularz ofertowy wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ; 

2) Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje 
pełnomocnik; 

3) dowód wpłaty wadium. 

Warunki wymienione w części D pkt 1-2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia spełniają łącznie. 

E. W przypadku gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w części A, składa dokument 
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

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

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 
- Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych powyżej, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania -wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem składania ofert. 

F. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 
- Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w tekście w części A, B, C i D. 

ROZDZIAŁ V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE 
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
1. Zamawiający dopuszcza, aby oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje były 

przekazywane faksem oraz niezwłocznie pisemnie. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje zostaną przekazane faksem, fakt ich otrzymania zostanie niezwłocznie 
potwierdzony na żądanie każdej ze stron. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazuje się na faks nr 052/39 56 505 
oraz adres: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza, 89-600 CHOJNICE, ul. Leśna 10. 

3. Dla ważności czynności wystarcza forma pisemna i termin jej dotarcia do drugiej strony. 
4. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest 

Andrzej Bruski (kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego) – w sprawach 
merytorycznych oraz Anna Wutrych (kierownik Działu Zamówień Publicznych) – w sprawach 
proceduralnych, w godzinach pomiędzy 7:00 a 14:35.  

5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemnej formy 
postępowania. 

6. Zamawiający uwzględnia możliwość zorganizowania zebrania z przyszłymi wykonawcami. 



_______________________________________________________________________________________________________ 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: 

„Poprawa dostępności i rozwój specjalistycznych usług medycznych poprzez utworzenie Pracowni Kardioangiologii 
inwazyjnej w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach” 

6

ROZDZIAŁ VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 
2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 3.000,00 zł, słownie: trzy 

tysiące złotych. 
3. Wykonawca wnosi wadium: 

1) w pieniądzu, sposób przekazania: przelewem do banku: Bank BPH S.A., konto Nr 97 1060 
0076 0000 3310 0015 9314. 

2) w  poręczeniach   bankowych   lub  poręczeniach   spółdzielczej   kasy  oszczędnościowo  -
kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) w bezwarunkowych i płatnych na pierwsze żądanie gwarancjach ubezpieczeniowych; 
4) w bezwarunkowych i płatnych na pierwsze żądanie gwarancjach bankowych; 
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 
Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) 

4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na 
rachunku Zamawiającego 

5. Potwierdzona kopie dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. 
6. Wadium wnoszone w formach niepieniężnych: oryginały dokumentów należy przekazać 

Zamawiającemu w odrębnym opakowaniu umieszczonym w kopercie zawierającej ofertę, 
natomiast potwierdzoną kopię tego dokumentu należy wpiąć do oferty. 

7. Zamawiający zwraca i zatrzymuje wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy 
Pzp. 

8. Wadium wnoszone w formach określonych w pkt.3 ppkt.2 do 5 Rozdziału VI SIWZ, musi 
zawierać następujące elementy: 

1) Wskazanie gwaranta poręczenia/gwarancji - Podmiot wystawiający poręczenie lub gwarancję, 
2) Wskazanie podmiotu zlecającego ustanowienie poręczenia/gwarancji - Wykonawca w imieniu, 

którego ustanowiono poręczenie/gwarancję, 
3) Wskazanie beneficjenta poręczenia/gwarancji – Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza  

w Chojnicach, 
4) Określenie nazwy zadania, którego dotyczy poręczenie/gwarancja, 
5) Zobowiązanie gwaranta do zapłacenia Zamawiającemu kwoty poręczenia/gwarancji - Gwarant 

musi oświadczyć, że zapłaci Zamawiającemu kwotę gwarancji/poręczenia w przypadku, gdy 
Zamawiający złoży gwarantowi oświadczenie, że kwota gwarancji/poręczenia jest mu należna 
na podstawie art. 46 ust. 5 Pzp, 

6) Bezwarunkowość dysponowania poręczeniem/gwarancją - Poręczyciel lub gwarant 
zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania kwoty poręczenia lub gwarancji na konto 
wskazane przez beneficjenta, na pierwsze żądanie beneficjenta zawierające oświadczenie, że 
kwota jest mu należna z powodu zaistnienia okoliczności określonych w art. 46 ust. 5 PZP, 

7) Nieodwołalność poręczenia/gwarancji - Gwarant nie może odwołać zobowiązania 
wynikającego z udzielonego poręczenia/gwarancji, 

8) Określenie prawa i miejsca rozstrzygania sporów dotyczących poręczenia/gwarancji -wszelkie 
spory dotyczące poręczenia/gwarancji rozstrzygane będą w oparciu o prawo obowiązujące na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, 

9) Określenie miejsca wykonalności praw z poręczenia/gwarancji - prawa z poręczenie/gwarancji 
muszą być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

9. Poręczenie/gwarancja o treści niezgodnej z postanowieniami SIWZ lub zawierające 
postanowienia ograniczające odpowiedzialność Gwaranta wobec Zamawiającego, jest 
równoznaczne z nie wniesienie wadium. 

ROZDZIAŁ VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 
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 terminu 
związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 



_______________________________________________________________________________________________________ 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: 

„Poprawa dostępności i rozwój specjalistycznych usług medycznych poprzez utworzenie Pracowni Kardioangiologii 
inwazyjnej w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach” 

7

 

ROZDZIAŁ VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

A. Przygotowanie oferty: 
1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę; 
2) za ofertę uważa się: Formularz ofertowy oraz wszystkie wykazy, oświadczenia, załączniki i inne 

dokumenty wymagane w niniejszej SIWZ; 
3) ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim, pismem 

czytelnym; 
4) zaleca się ponumerować strony oraz spiąć (zszyć) w sposób trwały, zapobiegający możliwości 

dekompletacji zawartości oferty; 
5) na początku oferty zaleca się umieścić spis treści z wyszczególnieniem załączników 

i odpowiadających im numerów stron; 
6) oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia  

i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu lub parafy osób uprawnionych do 
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz 
przepisami prawa; 

7) formularz ofertowy, oświadczenia Wykonawcy, wykazy i załączniki muszą być (pod rygorem 
odrzucenia oferty) na ostatniej stronie podpisane przez wykonawcę lub upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy zgodnie z załączonym właściwym pełnomocnictwem lub 
umocowaniem prawnym; 

8) wszystkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone parafą osoby/ 
osób podpisującej formularz ofertowy; 

9) zaleca się podpisanie lub parafowanie wszystkich stron Oferty zawierających treść oraz 
załączników, jak też wszelkich miejsc, w których Wykonawca naniósł zmiany; 

10) dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 
dokumentach; 

11) formularz ofertowy wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej 
danymi Wykonawcy oraz napisem: 

 
„Oferta na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.:  

Poprawa dostępności i rozwój specjalistycznych usług medycznych 
poprzez utworzenie Pracowni Kardioangiologii inwazyjnej 

w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach” 
Nie otwierać przed 17.12.2009 r. godz. 10:00 

12) dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność     
przez wykonawcę z dopiskiem "za zgodność z oryginałem"; 

13) w przypadku złożenia kserokopii, na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek 
przedłożyć oryginały tych dokumentów; 

14) Wykonawcy ponoszą wszelkie ewentualne koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty; 

15) postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Wykonawca wydzieli z oferty dokumenty 
zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia  
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 1993.47.211 z późn. zm.). 
Dokumenty tak przygotowane należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej kopercie,  
z dopiskiem „poufne - tylko do wglądu dla komisji przetargowej”. W przypadku braku 
powyższego, Zamawiający uzna, że wszystkie informacje złożone w ofercie są w pełni jawne. 

B. Oferta wspólna 
1. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych Wykonawców musi spełniać 

następujące warunki: 
1) oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub 

upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego, 
2) upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu 

prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie/ 
partnerów - należy załączyć do oferty, 

3) przedstawiciel/wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania Wykonawców  
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w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

2. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązań. 

3. W   przypadku   dokonania   wyboru   oferty   Wykonawcy   występującego   wspólnie,   przed 
przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne, przedłożona zostanie umowa 
regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta 
umowa Wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie 
zamówienia. 

ROZDZIAŁ IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy przesłać/złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/ zamkniętej kopercie na adres 
Zamawiającego: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza, ul. Leśna 10,  
89-600 CHOJNICE, dział zamówień publicznych, parter – p. 119 najpóźniej do dnia 
17.12.2009 r. do godz. 09:00. 
Osoby upoważnione do przyjęcia ofert: Anna Wutrych, Anna Tuszkiewicz – Rudnik. 

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu 

przewidzianego na wniesienie protestu. 
4. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w siedzibie Zamawiającego: Szpital 

Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza, ul. Leśna 10, 89-600 CHOJNICE, dnia 17.12.2009 r.  
o godz. 10:00. 

5. Sesja otwarcia ofert 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom 
informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu 
ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy, którego 
oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia i warunki płatności. 

6. Wykonawca nie ma obowiązku być obecny przy otwarciu kopert z ofertą. Informacje podawane 
podczas otwarcia ofert przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy 
otwarciu ofert, na ich wniosek. 

ROZDZIAŁ X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 
wariantowości cen. 

2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,  
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. W ofercie Wykonawca podaje cenę ryczałtową za wykonanie zamówienia. 
4. Cena oferty jest ceną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt.1 ustawy z 5 lipca 2001 roku o cenach 

(Dz. U. z 2001 roku Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.) 
5. Wykonawca sporządza kalkulację ceny oferty przy uwzględnieniu wszystkich niezbędnych 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy wprost lub pośrednio określonych w SIWZ 
i Wzorze Umowy. 

6. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane  
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

7. Na potrzeby obliczenia ceny oferty, należy przyjąć zakres i ilość robót budowlanych 
określonych w Rozdziale I SIWZ. 

8. Cena nie ulega zmianie przez okres trwania umowy. 
9. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" 

stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. 
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ROZDZIAŁ XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ BYĆ 
PROWADZONE ROZLICZNIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia za przedmiot zamówienia w walutach obcych. 

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

1. Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami: 
Cena - 100% 

2. Maksymalną ilość punktów za „cenę” otrzyma Wykonawca proponujący najniższą cenę brutto 
zamówienia. Punkty będą liczone wg wzoru: 

 

..

.
1

badof

naj
p C

C
RxW =

 
 

Wp1  -   ilość punktów  obliczona do dwóch miejsc po przecinku, 
R    -  maksymalna ilość punktów możliwych do otrzymania , tj. 100 pkt 
Cnaj.   -  cena najkorzystniejszej oferty (o najniższej cenie) 
Cof.bad.   – cena oferty badanej 

 
Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa. 

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. 

4. W przypadku wątpliwości Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę 
w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy  
o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na 
wysokość ceny. 

5. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest 
cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone 
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, 
składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 
ofertach. 

6. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta: 
a. Odpowiada wymaganiom określonym w Pzp. 
b. Odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ. 
c. Zawiera najkorzystniejszą cenę. 

ROZDZIAŁ XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, 
którzy złożyli oferty, o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, 

którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy) siedziby  
i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania 
złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny  
i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 
2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 

1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy 
ogłoszeń, 

2)   zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. 
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3. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 

4. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez 
dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 
Zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do 
podpisania umowy o zamówienie publiczne. 

5. Wybrany Wykonawca ma obowiązek skontaktowania się z Zamawiającym w terminie 3 dni 
roboczych od dnia powiadomienia go o wyborze w celu uzgodnienia ostatecznej treści umowy. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania, w myśl w art. 93 ust. 1. Pzp. 

ROZDZIAŁ XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY 

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
(ZNWU) przez wybranego Wykonawcę. 

ROZDZIAŁ XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 

1. Zamawiający określa warunki umowy na realizację zamówienia w niniejszym postępowaniu  
w Projekcie Umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 

2. Strony przed zawarciem umowy mogą uzupełnić lub zmodyfikować Wzór Umowy w zakresie, 
który nie został określony w ofercie, np. kwestie organizacyjno-porządkowe. 

3. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę, 
którego oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza, jest możliwa w zakresie: 
1) terminu realizacji umowy, który może ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach (np.: 

zmiany projektowe, niekorzystne warunki atmosferyczne, itp.), 
2) powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia. 
4. Nie dopuszcza się jakichkolwiek zamian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 
niniejszego rozdziału. 

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

1. Środki ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcom, a także innym 
osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

2. Szczegółowe informacje na temat: protestu, odwołania znajdują się w ustawie Prawo zamówień 
publicznych w Dziale VI „Środki ochrony prawnej". 

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Zasady udostępniania dokumentów: 
1. Udostępnieniu podlega protokół wraz z załącznikami. Załączniki do protokołu mogą być 

udostępniane po dokonaniu przez zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub 
unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia 

2. Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na poniższych 
zasadach: 

1) osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć w siedzibie zamawiającego pisemny wniosek  
o udostępnienie treści protokołu lub/i załączników do protokołu 

2) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,  
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z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa; 
3) Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną 

dokumenty, 
4) udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy. 

3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 
oraz Kodeks cywilny. 

XVII. ZAŁĄCZNIKI 

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 
2. Załącznik nr 2 - Doświadczenie zawodowe Wykonawcy 
3. Załącznik nr 3 - Potencjał Kadrowy 
4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. Art. 22 ust. 1 pkt. 1, 3, 4 Pzp 
5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. Art. 22 ust. 1 pkt. 2 Pzp 
6. Załącznik nr 6 - Projekt umowy 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
 
 

 
 
 
pieczęć Wykonawcy 

FORMULARZ OFERTOWY 

Dane dotyczące Wykonawcy 

Nazwa................................................................................................. 

Siedziba.............................................................................................  

Nr telefonu/faks.................................................................................. 

nr NIP.................................................................................................  

nr REGON ........................................................................................... 

Oferta na  
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: 

Poprawa dostępności i rozwój specjalistycznych usług 
medycznych poprzez utworzenie Pracowni Kardioangiologii 
inwazyjnej w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza  

w Chojnicach. 
 

Zobowiązuję się wykonać usługi objęte przetargiem za: 

cenę ryczałtową netto (bez podatku VAT) w wysokości ...............................……… 

co stanowi 
cenę ryczałtową brutto w wysokości................................ …………………………… 

słownie złotych: ...............................................................................................…, 

w tym 80% ceny brutto płatne w miesięcznych ratach oraz 20 % po odbiorze końcowym wszystkich 
robót budowlanych. 

Termin płatności: 30 dni od daty złożenia prawidłowo wypełnionej faktury VAT do siedziby 
Zamawiającego. 

Zobowiązuję się wykonywać całość zamówienia w terminie do 31.10.2010 roku. 

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania 
ofert. 

Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacja przetargową oraz, że została 
przeprowadzona wizja w terenie i nie wnoszę zastrzeżeń co do zakresu i rodzaju prac. 

Wyrażam zgodę na wszystkie warunki określone w SIWZ oraz projekcie umowy. 
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Integralną część niniejszej oferty stanowią załączniki: 

1. …………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………………………………. 

5. …………………………………………………………………………………. 

6. …………………………………………………………………………………. 

 

Zastrzeżenie Wykonawcy 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 

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

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

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

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

Inne informacje Wykonawcy: 

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

……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
………………………………..    …………………………………………… 
     miejscowość i data              pieczątka i podpis Wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA: 
Zamawiający zaleca korzystanie z druków i formularzy zawartych w SIWZ. Wykonawca nie jest zobowiązany 
do przepisywania ww. druków jako załączników i dokumentów do oferty przetargowej.
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 
 
 
 
 
 

pieczęć Wykonawcy 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE WYKONAWCY 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa .............................................................................  

Siedziba ............................................  

Nr telefonu/faks ...............................  

nr NIP ..............................................  

nr REGON .........................................  

Wykaz wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania  
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
usług polegających na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego, funkcji Inwestora zastępczego, 
Inżyniera Kontraktu, itp. nad budową, rozbudową lub modernizacją co najmniej trzech obiektów  
o wartości brutto co najmniej 14 mln zł, w tym jednego obiektu służby zdrowia (budowa, 
rozbudowa, modernizacja) o kubaturze nie mniejszej jak 10.000 m3, z podaniem ich wielkości  
i wartości, przedmiotu, dat wykonania i zleceniodawców. oraz nad realizacją co najmniej 2-ch 
inwestycji współfinansowanych środkami z Programów Unii Europejskiej. 

 

Rodzaj zamówienia, opis, 
kubatura, itp 

Całkowita 
wartość 

inwestycji, 
pochodzenie 
środków 

Czas trwania 
zamówienia 

Miejsce 
realizacji 

Odbiorca / 
Zamawiający 

     

     

     

Uwaga: Do niniejszego wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług od poprzednich 
zamawiających. 
 
 
 
 
………………………………..    …………………………………………… 
     miejscowość i data              pieczątka i podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
 
 
 
 
 
 

pieczęć Wykonawcy 

 

POTENCJAŁ KADROWY 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa...............................................................................................................  

Siedziba ............................................................................................................ 

Nr telefonu/faks................................................................................................  

nr NIP ................................................................................................................  

nr REGON..........................................................................................................   

Imię i 
Nazwisko 

Wykształcenie  
Nr upr. budowl. 

Proponowana 
rola w realizacji 

zamówienia 

Lata 
doświadczenia 

Opis doświadczenia 
zawodowego potwierdzający 

spełnianie warunków 
określonych  

w rozdz. IV pkt. B.3 SIWZ  

     

     

     

     

     

Uwaga:   do  wykazu   należy  załączyć  CV  z  opisem   doświadczeń,   uprawnienia,   aktualne 
zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego 

 
 
 
 
………………………………..    …………………………………………… 
     miejscowość i data              pieczątka i podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
 
 
 
 
 
 

pieczęć Wykonawcy 
 

 

OŚWIADCZENIE 
o spełnianiu warunków - art. 22 ust. 1 pkt. 1, 3, 4 Pzp 

Dane dotyczące Wykonawcy: 
Nazwa ........................................................................................... 
Siedziba......................................................................................... 
Nr telefonu/faks.............................................................................  
nr NIP ............................................................................................ 
nr REGON ...................................................................................... 

Oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1, 3, 4 Prawa zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. mogę ubiegać się o udzielenie mi 
powyższego zamówienia, ponieważ: 

1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, 
2. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia, 
i nie  podlegam  wykluczeniu z  postępowania o  udzielenie zamówienia  na 
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 
 

 

 

 

 
………………………………..    ……………………………………………… 
     miejscowość i data              pieczątka i podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 
 
 
 
 
 
 

pieczęć Wykonawcy 
 

OŚWIADCZENIE 
o spełnianiu warunków - art. 22 ust. 1 pkt. 2 Pzp 

Dane dotyczące Wykonawcy: 
Nazwa........................................................................................... 
Siedziba ........................................................................................ 
Nr telefonu/faks.............................................................................  

nr NIP ............................................................................................ 
nr REGON ......................................................................................  

A. Oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 2 Pzp z dnia 29 stycznia 2004 
r., posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

(**) ...................................................... 
(pieczątka i podpis Wykonawcy) 

B. Oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 2 Pzp z dnia 29 stycznia 2004 
r., potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia zostały mi 
udostępnione przez ……………………………, co potwierdzam załączonym 
pisemnym zobowiązaniem*. 

( **) ........................................................  
(pieczątka i podpis Wykonawcy) 

……………………………………………… 

                    miejscowość i data 

 

 

* Wymagany załącznik w przypadku wypełnienia 
części B.  

** Wypełnić część A lub/i B 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

UMOWA NR ………… (wzór) 
 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW 

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO  

NA LATA 2007 - 2013 

na podstawie …………………….  nr  ……………………. 

zawarta w dniu ………….. w Chojnicach, pomiędzy:  

Szpitalem Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza z siedzibą w Chojnicach,  
ul. Leśna 10,  
NIP: 555-17-83-839, Regon: 000308169  
reprezentowanym przez: Dyrektora – Leszka Bonnę,  
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,  
a 
……………………………………………………………………………………………………………, 
z siedzibą w ………………………………, ul. …………………………………………………, 
prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie............................................ 
posiadającym NIP ………………….  , REGON …………………… 
reprezentowanym przez: ………………………………………………………………………… 
zwanym dalej WYKONAWCĄ. 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w dniu …………, 
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655z późn. zm.),  
o następującej treści: 

§ 1  
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego przy 
realizacji projektu pod nazwą: „Poprawa dostępności i rozwój 
specjalistycznych usług medycznych poprzez utworzenie Pracowni 
Kardioangiologii inwazyjnej w Szpitalu Specjalistycznym  
im. J. K. Łukowicza w Chojnicach”, realizowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013, 
zwanego dalej Projektem. 

2. Poprzez świadczenie usługi określonej w punkcie 1 należy rozumieć pełnienie 
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - Wykonawcy dysponującego 
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zespołem wykwalifikowanych osób, posiadających stosowne uprawnienia, 
umiejętności i doświadczenie zapewniające zarządzanie i nadzorowanie inwestycji 
od jej początkowego stadium (wybór Wykonawcy robót budowlanych), poprzez 
kompleksowe prowadzenie nadzoru robót i monitoring robót oraz uczestniczenie 
w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji na wykonane roboty 
budowlane. 

3. Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego obejmuje między innymi: 
 

1) zapoznanie się z dokumentacją projektową i zgłoszenie ewentualnych uwag; 
2) przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowania  

o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót, zgodnie z przepisami 
Prawa zamówień publicznych; 

3) nadzór nad prawidłowym wykonaniem wszystkich robót objętych Projektem  
w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo 
budowlane; 

4) kontrola wykonania robót objętych Projektem zgodnie z dokumentacją 
projektową, SIWZ i STWiOB, harmonogramami oraz zasadami 
obowiązującymi dla Projektów RPO WP; 

5) uczestniczenie w okresowych naradach z udziałem wykonawcy robót 
budowlanych i Zamawiającego; 

6) monitorowanie i raportowanie Zamawiającemu postępów w realizacji Projektu 
na poszczególnych jego etapach; 

7) wyznaczenie Inżyniera Rezydenta; 
8) wykonanie i przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji rozliczenia 

Projektu. 
 

4. Do obowiązków Inżyniera Rezydenta będzie należało koordynowanie i nadzór 
pracy zespołu inspektorów nadzoru i specjalisty ds. rozliczeń oraz przebywanie 
na terenie budowy lub w biurze co najmniej 1 raz w tygodniu.  

5. Zachowanie zasad promocji określonych dla Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. 

6. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. Instytucją Wdrażającą dla Projektu 
jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. 

7. Zakres rzeczowy realizacji Projektu obejmuje modernizacja istniejącego obiektu 
szpitala poprzez utworzenie Pracowni Kardioangiologii Inwazyjnej w Szpitalu 
Specjalistycznym w Chojnicach. 

8. Zakres robót budowlanych, których dotyczy umowa określa załączona do umowy 
dokumentacja projektowa oraz specyfikacje wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie  
z dokumentacją projektową, STWiORB, zasadami wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami. 

10.Wykonawca otrzyma jeden komplet dokumentacji dotyczący Projektu. Wszelkie 
dalsze kopie sporządzi na własny koszt. 

11.Określenie przedmiotu zamówienia według kodów wg CPV: 
Główny przedmiot: 71.53.00.00-2 - Usługi nadzoru budowlanego 
Dodatkowy przedmiot:  71.53.00.00-2 - Doradcze usługi budowlane 
    71.54.00.00-5 - Usługi zarządzania budową 

§ 2  
Termin wykonania zamówienia 

1. Terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy jest data zawarcia umowy. 
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2. Terminem zakończenia usługi nadzoru inwestorskiego - 31 październik 2010 r. 

§ 3  
Obowiązki Wykonawcy 

1. Zadania Wykonawcy na etapie poprzedzającym roboty budowlane: 
 

1) przed planowanym terminem rozpoczęcia robót w ramach Projektu, 
Wykonawca dokona weryfikacji dokumentacji projektowej Zamawiającego  
w celu sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności składających się na 
nią dokumentów; 

2) Wykonawca przeprowadzi inspekcję terenu budowy w celu wstępnego 
zapoznania się z zaprojektowanymi rozwiązaniami i umiejscowieniem obiektów 
w terenie, 

3) Przygotuje dla Zamawiającego komplet dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy 
robót budowlano-montażowych, w tym specyfikację istotnych warunków 
zamówienia i projekt ogłoszenia na wymaganym druku. W trakcie 
prowadzonego postępowania będzie udzielał Zamawiającemu pomocy  
w zakresie udzielania odpowiedzi na zgłaszane pytania. 

3. Wykonawca na etapie budowy ma obowiązek: 
1) pełnić od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru końcowego, 

profesjonalny i kompletny nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami 
budowlanymi w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów 
ustawy Prawo budowlane, 

2) pełnić nadzór techniczny i kontrolę zgodności wykonania robót z projektem, 
pozwoleniami na budowę, przepisami prawa i zasadami sztuki budowlanej we 
wszystkich specjalnościach, 

3) podczas całego procesu realizacji Projektu przestrzegać oraz zapobiegać 
łamaniu zapisów i regulacji prawnych wynikających w szczególności z: 
a. Ustawy prawo budowlane, 
b. Prawa zamówień publicznych, 
c. Kodeksu cywilnego, 
d. Umowy o dofinansowanie, 

4) uczestniczyć w przekazaniu przez Zamawiającego Wykonawcy robót terenu 
budowy, 

5) sprawować kontrolę nad poprawnością wyznaczenia w terenie obiektów 
budowlanych przez służby geodezyjne, 

6) sprawować kontrolę nad przestrzeganiem przez Wykonawcy robót zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz utrzymania porządku na terenie budowy, 

7) kontrolować zgodność oznakowania robót z zatwierdzonymi projektami 
tymczasowej organizacji ruchu oraz zapewnić sprawną komunikację w okresie 
prowadzenia robót, 

8) sprawować nadzór nad jakością wbudowywanych materiałów i używanego 
sprzętu poprzez kontrolę terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiały  
i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub 
przygotowywane do wbudowania, 

9) wydawać polecenia dotyczące usunięcia z terenu budowy wszelkich 
materiałów lub urządzeń, które nie są zgodne z dokumentacją projektową (są 
wadliwe), zastąpienia ich właściwymi oraz ponownego wykonania wszelkich 
robót w odniesieniu do których materiały, urządzenia lub wykonawstwo nie 
były zgodne z dokumentacją projektową (były wadliwe), 

10) uczestniczyć w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń 
technicznych, próbach rozruchowych, itp., 

11) wstrzymać część lub całość robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła 
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wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność  
z dokumentacją projektową, 

12) powiadomić Wykonawcę robót o wykrytych wadach oraz wydać Wykonawcy 
polecenia potwierdzone wpisem w Dzienniku Budowy dotyczące usunięcia 
wad, nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób, badań lub odkrycia 
robót/elementów zakrytych i określić zakres koniecznych do wykonania robót 
poprawkowych, 

13) monitorować postęp finansowy i rzeczowy robót oraz jego zgodność  
z harmonogramem realizacji Projektu w celu dotrzymania terminów i celów 
(wskaźników) zapisanych w umowie o dofinansowanie, 

14) wnioskować o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez 
Wykonawców robót, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna 
lub niedbała w swojej pracy, 

15) udzielać Wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień 
dotyczących prowadzonych robót, w zakresie kompetencji Wykonawcy, 

16) brać udział w regularnych roboczych naradach, w których udział będą brali 
przedstawiciele wszystkich stron zaangażowanych w realizację Projektu  
(wg potrzeb), 

17) uczestniczyć w innych naradach i spotkaniach (wyjazdy krótkoterminowe)  
z Zamawiającym oraz innymi zaangażowanymi stronami (np. Instytucją 
współfinansującą projekt), dotyczących spraw związanych z realizacją Projektu, 

18) ściśle współpracować z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego 
nadzoru autorskiego oraz informować go o każdym przypadku stwierdzenia 
błędów, opuszczeń, niejasności, sprzeczności lub wystąpieniu innych wad  
w dokumentacjach projektowych. Wspólnie z wykonawcą robót budowlanych 
konsultować oraz uzyskiwać od Projektanta zgody na zmiany w zakresie 
projektu budowlanego oraz powiadamiać o zaistniałym fakcie Zamawiającego, 

19) służyć Zamawiającemu doradztwem w zakresie możliwych sposobów 
obniżenia kosztów realizacji Projektu, 

20) na oddzielne zlecenie sprawdzać, poprawiać i zatwierdzać protokoły 
konieczności oraz uczestniczyć w negocjacjach z Wykonawcą odnośnie robót 
dodatkowych lub zamiennych. 

21) sprawdzać kompletność i prawidłowość przedłożonych przez Wykonawców 
robót dokumentów wymaganych do odbiorów częściowych i odbioru 
końcowego (dokumentacja powykonawcza), 

22) przygotować i przeprowadzać odbiory gotowych obiektów budowlanych  
i uczestniczyć w przekazywaniu ich do użytkowania, 

23) podejmować działania w stanie zagrożenia, takie jak pilne prace zaradcze. 
Jeśli w opinii Wykonawcy powstanie stan zagrożenia życia, robót, mienia (np. 
przyległej posiadłości), to może on, bez zwolnienia Wykonawcy robót  
z żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności według Projektu, polecić 
Wykonawcy robót wykonanie wszelkiej takiej pracy lub podjęcie wszelkich 
takich działań, które mogą w opinii Wykonawcy być konieczne, aby zmniejszyć 
lub ograniczyć ryzyko, 

24) dokonać rozliczenia robót w przypadku odstąpienia od umowy z Wykonawcą 
robót lub jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron, 

25) sporządzić wszelkie dokumenty związane z realizacją Projektu, wymagane 
przez Zamawiającego lub procedury wdrażania Projektów Regionalnego 
Programu Operacyjnego narzucone m.in. przez Urząd Marszałkowski  
i właściwe Ministerstwa, oraz uczestniczyć w przygotowaniu wymaganych 
sprawozdań, 

26) zapewnić sprawną komunikację między wszystkimi stronami procesu 
inwestycyjnego (właścicielami terenu, zarządami dróg, zakładem 
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energetycznym, Nadzorem Budowlanym, i in.), 
27) uczestniczyć w rozpatrywaniu i rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju wniosków, 

skarg i roszczeń związanych z realizacją Projektu m. in. od Wykonawcy robót, 
mieszkańców oraz innych uczestników procesu budowlanego, jak również 
dokonywanie oceny zasadności tych roszczeń, przedstawianie swojego 
stanowiska oraz wspieranie działań Zamawiającego poprzez świadczenie asysty 
przy sporządzaniu pism związanych z realizacją Projektu, 

28) współpracować z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień Projektu, 
29) współpracować z Zamawiającym, w szczególności wspierać prace służb 

zaangażowanych w Projekt, 
30) opiniować zmiany do Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, 

Harmonogramu Realizacji Projektu i innych dokumentów związanych  
z realizacją Projektu. 

4. Wykonawca ma obowiązek wnioskować do Zamawiającego o: 
1) wprowadzenie ewentualnych zmian w dokumentacjach projektowych, 
2) przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz, jeżeli będzie 

to wymagane. 
3) wystąpienie do Wykonawcy robót (w uzasadnionych 

przypadkach/podejrzeniach) w sprawie przeprowadzenia prób lub badań 
innych niż przewidzianych w dokumentacji projektowej (np. w STWiOR). 
Wykonawca robót zobowiązany jest do przeprowadzenia tych prób, ale jeśli 
nie wykażą one wadliwości wykonania pracy przez Wykonawcę, to 
Wykonawca nie będzie musiał ponosić kosztów ich przeprowadzenia. 

5. Obowiązki Wykonawcy po zakończeniu robót: 
1) sprawdzi i potwierdzi gotowość obiektu do odbioru końcowego oraz będzie 

brał udział w odbiorze końcowym, 
2) wyegzekwuje od Wykonawców robót przygotowanie i skompletowanie 

wszelkich niezbędnych dokumentów budowy, Dokumentacji 
Powykonawczych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania 
Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub zgłoszenia o zakończeniu 
robót, w zakresie zgodnym z ustawą Prawo Budowlane i innymi przepisami 
prawa oraz dokona ich sprawdzenia. 

6. Zasady pełnienia obowiązków Wykonawcy w okresie gwarancji/rękojmi ustalone 
zostaną w odrębnej umowie, po zakończeniu robót budowlano-montażowych. 

 

§ 4 
Ogólne zasady pracy Wykonawcy 

1. Wykonawca będzie nadzorował roboty budowlane w pełnym zakresie ich 
obowiązywania. 

2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełnienie nadzoru inwestorskiego przez 
osoby posiadające wymagane prawem uprawnienia do pełnienia samodzielnych 
funkcji w budownictwie w danej specjalności. 

3. Podczas nieobecności którejkolwiek osoby wyznaczonych do pełnienia 
obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, wynikającej z okresu 
urlopowego lub choroby, Wykonawca ma zapewnić zastępstwo 
krótkoterminowe, na cały okres założonej pracy danej osoby dla uniknięcia 
opóźnień w realizacji robót. 

4. Wykonawca oraz wyznaczeni przez niego inspektorzy nadzoru inwestorskiego,  
w zakresie powierzonych obowiązków i uprawnień wydają swoje polecenia na 
piśmie. Jeżeli zaistniała konieczność wydania polecenia ustnie, należy 
potwierdzić je na piśmie, tak szybko jak to możliwe. 
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5. Inspektorowie wszystkich branż zobowiązani są do uczestnictwa  
w comiesięcznej radzie budowy organizowanej przez Zamawiającego. 

 

§ 5  
Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązuje się do: 
1) przekazania Wykonawcy jednego kompletu dokumentacji projektowo-

kosztorysowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wraz  
z oświadczeniem o jej kompletności oraz prawomocnego pozwolenia na budowę 
– w dniu podpisania umowy lub niezwłocznie, po ich uzyskaniu. 

2) udzielenia Wykonawcy pisemnego pełnomocnictwa do występowania  
w imieniu własnym w sprawach przedmiotowej inwestycji, w zakresie 
określonym SIWZ i umową, 

3) udostępnienia placu budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, 
4) desygnowania swego przedstawiciela do udziału w naradach oraz do 

podpisywania protokołów odbioru  elementów robót, 
5) przystąpienia do końcowego odbioru zadania inwestycyjnego w ciągu 14 dni od 

daty zgłoszenia w formie pisemnej, 
6) wzięcia udziału w komisjach w sprawie stanu zaawansowania robót 

budowlanych w wypadkach odstąpienia od umów o wykonaniu robót, 
7) pokrycia kosztów: 

a) postępowania sądowego, którego podstawowym celem była obrona interesów 
Zamawiającego zaś wszczęcie postępowania było uzgodnione  
z Zamawiającym, 
b) ewentualnych zmian aktualizacji dokumentacji projektowej uzasadnionych 
obowiązującymi przepisami lub w innych przypadkach uzgodnionych  
z Zamawiającym, 

8) zabezpieczenia nadzoru autorskiego,  
9) uzyskania wszelkich niezbędnych wymaganych obowiązującymi przepisami 

prawa postanowień lub decyzji właściwych organów niezbędnych do realizacji  
przedmiotu umowy, 

10) stałej współpracy z Wykonawcą w zakresie, w jakim będzie wymagała tego 
realizacja przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy należeć będzie 
określenie tych sfer, kiedy takie współdziałanie będzie konieczne,  

11) zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie  
z § 6 niniejszej umowy. 

 

§ 6  
Wynagrodzenie 

1. Za   wykonanie   przedmiotu   umowy   określonego   w   §   1    umowy,   Strony   
ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej kwocie: ………………………… zł 
netto, plus należny podatek VAT w wysokości …... %, co stanowi 
…………………… zł. Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi ………………………zł, 
słownie: …………………………………..……………………………………………………… 

2. Kwota wynagrodzenia określona w ust. 1 jest kwotą maksymalną za realizację 
przedmiotu umowy. W razie wątpliwości poczytuje się, iż w kwocie 
wynagrodzenia Wykonawca podjął się wszystkich obowiązków opisanych  
w niniejszej umowie i jej załącznikach. 
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3. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek 
bankowy Wykonawcy, numer konta: ................................................, 

4. Rozliczenie finansowe przeprowadza się w dwóch etapach: 
 

a) I etap - należności do równowartości 80 % wynagrodzenia brutto 
określonego w ust. 1, zostaną rozliczone fakturami przejściowymi,  
w miesięcznych równych ratach, wg. harmonogramu płatności 
stanowiącego załącznik do umowy; 

b) II etap - pozostałe należności - 20% wynagrodzenia brutto określonego  
w ust. 1 zostaną rozliczone fakturą końcową, po odbiorze końcowym 
wszystkich robót budowlanych i złożeniu przez Wykonawcę wszystkich 
dokumentów wymaganych umową. 

 

5. Zapłata następuje w terminie do 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo 
wystawionej faktury VAT z wymaganymi załącznikami. 

6. Termin zapłaty uważa się za dotrzymany, gdy Zamawiający poleci swojemu 
bankowi przekazać na konto Wykonawcy należną kwotę, w terminie określonym 
w ust. 5. 

7. Faktury za wykonane usługi wystawiane będą na: Szpital Specjalistyczny  
im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, ul. Leśna 10. 

8. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do 
naliczenia odsetek ustawowych. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczeń z tytułu 
szkód i kar umownych. 

10. Wynagrodzenie określone w ust. 1: 
1) stanowi wartość zobowiązania Zamawiającego, które ekwiwalentnie odpowiada 

zobowiązaniu Wykonawcy za świadczenie określone zakresem rzeczowym  
i standardem wykonania określonym niniejszą umową i jej załącznikami,  

2) zawiera wszystkie niezbędnie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy 
wprost lub pośrednio określone niniejszą umową, w tym zawiera między 
innymi: 
a) wszelkie opłaty i podatki naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami  

w tym zakresie, 
b) normalne ryzyko związane z okolicznościami, których nie można przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy, immanentnie związane z faktem prowadzenia 
działalności gospodarczej; 

3) nie obejmuje wynagrodzenia z pełnienie obowiązków Wykonawcy w okresie 
gwarancyjnym/rękojmi, które zostanie ustalone w odrębnej umowie. 

11. W przypadku wydłużenia terminu realizacji robót budowlano-montażowych  
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o okres powyżej 1-go miesiąca po 
terminie określonym w § 2 ust. 2, Wykonawcy przysługiwać będzie dodatkowe 
wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do przedłużonego okresu 
świadczenia usługi. 

12. Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego w zakresie robót dodatkowych, nie 
objętych niniejszą umową, wymagać będzie udzielenia dodatkowego zamówienia 
i zawarcia odrębnej umowy. 

 

§ 7  
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wnoszenia przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy. 
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§ 8  
Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za szkody związane  
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy będą kary 
umowne. 

2.  Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 
a. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy  
z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – w wysokości 5% wartości 
wynagrodzenia określonego w § 6. 
b. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne - za odstąpienie od umowy 
przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez  Zamawiającego  w wysokości 
5% wartości  wynagrodzenia określonego w § 6. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z jego wynagrodzenia. 
4. Przez wynagrodzenie należy rozumieć wynagrodzenie brutto określone w § 6  

ust. 1 niniejszej umowy. 
5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,  

w przypadku gdy poniesiona szkoda przewyższa zapłaconą karę umowną oraz 
odszkodowania za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, gdyby z tego 
powodu Zamawiający miał ponieść straty.  

 

§ 9  
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  
w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 
30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 
wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu  
z tytułu wykonania części umowy; 

2) gdy zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub naprawcze wobec 
Wykonawcy; 

3) gdy przeciwko Wykonawcy toczą się postępowania egzekucyjne, które 
utrudniają należyte wykonanie niniejszej umowy. 

 

2. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia w sposób sprzeczny  
z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania 
umowy. Wezwanie winno zawierać uzasadnienie zarzutów wobec Wykonawcy. 
Tego rodzaju wezwanie może mieć miejsce jednokrotnie. W przypadku,  
w którym po wystosowaniu wezwania Wykonawca realizuje przedmiot 
zamówienia w sposób sprzeczny z umową, Zamawiający może wypowiedzieć 
umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

3. Odstąpienie/wypowiedzenie Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych  
w ust. 1 - 2 nie stanowi podstawy dochodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek 
roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 

 

§ 10  
Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy 

1. Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze 
stanem technicznym, dokumentacją projektową, i warunkami lokalnymi, 
zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, 
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możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy  
i będzie w stanie należycie wykonać usługi na warunkach określonych  
w umowie. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej  
i że będzie ono kontynuowane co najmniej do czasu zakończenia umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy 
zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania  
i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 
obowiązującymi przepisami i polskimi normami. 

 

§ 11  
Forma zmian i uzupełnień umowy 

1. Zamawiający nie dopuszcza zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyłączeniem okoliczności 
zawartych w pkt 3. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie 
w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy  
w następujących przypadkach: 

A. W zakresie zmiany terminu wykonania: 
− konieczności wykonania zamówień dodatkowych, uniemożliwiających 

wykonanie zamówienia podstawowego, 
− zmiany terminu zakończenia robót budowlano-montażowych przez 

Wykonawcę tych robót,   
− z powodu nieprzewidzianego braku płynności finansowej  

u Zamawiającego, 
− wystąpienie siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych,  
− podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie ww. inwestycji w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego, 
zmieniającego zasady i terminy jej realizacji, 

B. W zakresie płatności i innym: 
− zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 

dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 
− zmiany kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacja przez 

Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. 
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 
może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej 
zgody. 
4. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych: 
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną 

Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), 
b) zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących Strony, 
c) zmiana kluczowego personelu wykonawcy. 

5. Udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach 
publicznych wymaga zawarcia odrębnej umowy. 
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§ 12  
Sposób doręczania pism 

1. Strony oświadczają, że wskazane na wstępie umowy adresy siedzib traktować 
będą jako adresy do doręczeń wszelkich pism związanych z funkcjonowaniem 
niniejszej umowy. 

2. W przypadku dokonania zmiany ww. adresów, Strona dokonująca zmiany 
zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o powyższym fakcie. 
Brak informacji o dokonanej zmianie upoważnia drugą Stronę do przyjęcia 
domniemania, że wysłana przesyłka listowa polecona zostanie doręczona  
w ciągu trzech dni od daty wysłania. Skutek doręczenia będzie miał również 
zwrot wysłanej poleconej przesyłki pocztowej z adnotacją poczty typu: „Nie 
podjęto w terminie”, „Adresat wyprowadził się” itp. 

 

§ 13 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają 
przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawo budowlane, jeżeli przepisy ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej. 

2. Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę 
przy jej interpretacji. 

3. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego  
z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania  
w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których 
mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie  
7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają 
rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego. 

4. Przedstawicielami Stron do kontaktów roboczych są: 
a. Zamawiającego: ………………………, 
b. Wykonawcy: ………………………….. 

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 

§ 14  
Załączniki do umowy 

Integralną częścią niniejszej umowy są: 
o specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
o oferta Wykonawcy, 
o harmonogram płatności. 

ZAMAWIAJĄCY:                                               WYKONAWCA: 
 
 


