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NR SPRAWY : DZP.341.02.2018 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 
 WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 
(SIWZ) 

 
NA 

MODERNIZACJĘ  ISTNIEJĄCEJ PRACOWNI RTG ZLOKALIZOWANEJ W TRAKCIE BLOKU 
OPERACYJNEGO DO STANDARDÓW SALI OPERACYJNEJ HYBRYDOWEJ 

 Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego   
Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością  

 
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W 
PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO 

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)  

tj. poniżej 5 548 000,00 euro 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAWIERA  33 PONUMEROWANYCH STRON 
 
 
 
 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ.  

Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie 
odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radom, luty 2018r. 
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I.  Nazwa, adres Zamawiającego i informacje dodatkowe 
Zamawiającym jest: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. 
Adres: 26-617 Radom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5 
Telefon: (48) 361 49 69; Telefax: (48) 345 10 43 
Email: dzp@wss.com.pl 
Adres strony internetowej Zamawiającego: http://www.wss.com.pl,  
Godziny urzędowania: od 7 30 do 15 05 
Godziny otwarcia kasy: od 8 00 do 10 00 i od 12 00 do 14 00 
Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. 70 1240 5703 1111 0000 4905 3449 
Numer NIP: 796 29 63 679; Numer REGON: 670209356 
 
Numer postępowania: 
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: DZP.341.02.2018 
Wykonawcy powinni powoływać się na ten znak we wszelkich kontaktach z Zamawiającym. 
 

II.  Tryb udzielenia zamówienia. 
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie a2rt. 39 i nast. 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164 z późn. zm.) zwanej 
dalej „ustawą PZP”. 

2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz wywieszone w 
miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego i umieszczone na stronie internetowej 
Zamawiającego: www.wss.com.pl . 

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, 

zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.  
5. Szacunkowa wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.  
 
III.   Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj  pn. 
„Modernizacja istniejącej pracowni RTG zlokalizowanej w trakcie bloku operacyjnego do standardów Sali 
operacyjnej hybrydowej.” 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączony do SIWZ - Program Funkcjonalno Użytkowy 
stanowiący załącznik nr 6 do siwz   
 
Załączona dokumentacja stanowi integralną część SIWZ i dostępne jest na stronie internetowej Zamawiającego 
www.wss.com.pl. W formie oddzielnego pliku.  Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały 
określone w projekcie umowy. 
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w umowie, 
zgodnej ze wzorem  stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 
4. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45.21.51.40-0; CPV 71.20.00.00.-0 
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.                                                                                                                              
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt  7. 
8. Jeżeli w wskazano w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub 
pochodzenie - Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń 
równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne 
parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez 
Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia 
pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod 
pojęciem ,,minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące 
materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych 
producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowania poziomu 
oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się 



Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu 

 3 

nazwami producentów/ produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie 
konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza 
jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na 
poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych 
parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te 
materiały lub urządzenia. 
9. Wykonawca będzie realizował roboty budowlane w czynnym obiekcie. Blok Operacyjny  na czas prowadzenia 
robót budowlanych nie zostanie zamknięty i będzie funkcjonował w normalnym trybie, natomiast części obiektu 
na czas wykonywania tam robót będzie wyłączony z użytkowania. Wykonawca powinien uwzględnić to w 
Harmonogramie i tak zorganizować i zabezpieczyć plac budowy oraz prowadzenia robót, aby nie powodowało to 
utrudnień funkcjonowania Szpitala oraz nie stwarzało zagrożeń dla przebywających w nim osób. 
10. W związku z powyższym, zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej przed przystąpieniem do złożenia oferty z 
zastrzeżeniem, że sporządzenie oferty jest możliwe również bez przeprowadzenia wizji. Termin można uzgodnić 
z Kierownikiem Działu Techniczno-Eksploatacyjnego – Andrzejem Forysiakiem tel. 48/361 49 89. 
11. Zgodnie z art. 29, ust. 3a ustawy oraz w związku z art. 36 ust. 2, pkt 8a ustawy Pzp. zamawiający wymaga, 
aby wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o 
pracę wszystkich pracowników skierowanych do realizacji zamówienia (z wyjątkiem: projektantów, kierownika 
budowy i kierowników robót), jeżeli wykonywane czynności polegają na wykonywaniu pracy w sposób 
określony w art. 22§1 ustawy Kodeks pracy, w tym w szczególności: prace demontażowe i montażowe, 
wykończeniowe, malarskie, prace instalacyjne, porządkowe, itp. 
 
11.1. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których 
mowa w art. 29 ust. 3a: 

a) Wykonawca, do oferty dołączy oświadczenie, że zatrudni na podstawie umowy o pracę osoby 
wykonujące wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności w zakresie realizacji zamówienia, 
polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(zgodnie z treścią oświadczenia wskazanego w załączniku nr 2 do SIWZ) 

b) Wykonawca, przed zawarciem Umowy przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające 
zatrudnienie osób wykonujących czynności określone w pkt. 11, tj. pisemne  oświadczenie Wykonawcy 
i/lub pisemne oświadczenia pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę potwierdzające, że osoby 
te są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 
1974r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 
podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia; 

c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności 
przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez wezwanie do 
okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu 
zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia 
Wykonawcy 

11.2. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia. 
a) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w pkt. 11.1 a) i b)  w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia 
pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie wywoływać skutki, o których mowa w  
niniejszej SIWZ, a nadto skutkować może zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu 
zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 
ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną 

b) Negatywny wynik kontroli, o której mowa w pkt 11.1. c) skutkować może zawiadomieniem 
Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę 
na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną, a nadto może 
być podstawą do wdrożenia sankcji przewidzianych w Umowie. 
 

12. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych (PLN). Zamawiający 
nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.  

 
IV.  Termin wykonania zamówienia. 
1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: dzień po podpisaniu umowy. 
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2. Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia: maksymalnie do 30 kwietnia 2018 roku. 
3. Przez termin zakończenia należy rozumieć datę podpisania protokołu odbioru końcowego robót przez 
Zamawiającego. 
V.  Warunki udziału w postępowaniu. 
1) O udzielenie Zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 

1.1. nie podlegają wykluczeniu;  
      1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące  zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał tj. zakończył w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co 
najmniej dwa zamówienia polegające na budowie lub rozbudowie, lub modernizacji obiektu szpitalnego o 
wartości brutto co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) każde. Wykaz sporządzony wg 
Załącznika 3 do niniejszej SIWZ. 
b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje: 

- min. 1 osobą, której zamierza powierzyć pełnienie funkcji projektanta w specjalności konstrukcyjno - 
budowlanej, posiadającą: 
- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez 
ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska 
państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego 
porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2016 r.poz. 290 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 65), 
- minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe jako projektant w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej, w tym opracował co najmniej jeden projekt budowlany i wykonawczy w zakresie 
branży konstrukcyjno - budowlanej dla budowy lub rozbudowy, lub modernizacji obiektu 
szpitalnego wraz z salą  operacyjną; 

- min. 1 osobą, której zamierza powierzyć pełnienie funkcji projektanta w specjalności instalacyjnej w 
zakresie instalacji sanitarnych, posiadającą: 
- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 
lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach 
członkowskich Unii Europejskiej, 11 państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o 
wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji 
Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 290 z późn. zm.). oraz Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), 
- minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe jako projektant w specjalności instalacyjnej w 
zakresie instalacji sanitarnych, w tym opracował co najmniej jeden projekt budowlany i 
wykonawczy w zakresie branży sanitarnej dla budowy lub rozbudowy, lub modernizacji obiektu 
szpitalnego wraz z salą  operacyjną; 

 - min. 1 osobą, której zamierza powierzyć pełnienie funkcji projektanta w specjalności instalacyjnej w 
zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, posiadającą: 
- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im 
uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii 
Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – 
stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z 
art. 12a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz 
Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), 

- minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe jako projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie 
instalacji i urządzeń elektrycznych, w tym opracował co najmniej jeden projekt budowlany i 
wykonawczy w zakresie branży elektrycznej dla budowy lub rozbudowy, lub modernizacji obiektu 
szpitalnego wraz z salą  operacyjną . 

-min. 1 osobą, której Wykonawca zamierza powierzyć pełnienie funkcji kierownika budowy, 
posiadającą: 



Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu 

 5 

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – 
budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż 
Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich 
Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.). oraz Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 65), 
- przynajmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika budowy, w tym w 
kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie, lub 
modernizacji obiektu szpitalnego. 

-min. 1 osobą, której Wykonawca zamierza powierzyć pełnienie funkcji kierownika robót sanitarnych, 
posiadającą: 
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż 
Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich 
Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.). oraz Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o 
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), 
- minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót sanitarnych, w tym 
w kierowaniu robotami sanitarnymi przy budowie lub rozbudowie, lub modernizacji co najmniej 
jednego obiektu szpitalnego  

- min. 1 osobą, której Wykonawca zamierza powierzyć pełnienie funkcji kierownika robót 
elektrycznych, posiadającą: 
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub 
odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach 
członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym 
Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji 
Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. 
poz. 290 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), 
- minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót elektrycznych, w 
tym w kierowaniu robotami elektrycznymi przy budowie lub rozbudowie, lub modernizacji co 
najmniej jednego obiektu szpitalnego; 

 
UWAGA: 
Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez jedną osobę w przypadku posiadania przez nią kilku 
rodzajów wymaganych uprawnień budowlanych oraz kwalifikacji i doświadczenia. 
 
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia 
gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 
 
Va.  Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP. 
Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy: 
1)  w stosunku do którego otwarto likwidację w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego 
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 
lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 
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615). 
 
VI.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia. 
1.    W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale V ust. 1 p.1.1   

niniejszej  SIWZ, Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 
wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ  

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w 
rozdz. VI. ust.1. niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Informacje zawarte w oświadczeniach, o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 i 2 SIWZ będą stanowić wstępne 
potwierdzenie, że wykonawca bądź wykonawcy ubiegający się wspólne o udzielenie zamówienia nie 
podlegają wykluczeniu oraz spełnią warunki udziału w postępowaniu.  

3. Zamawiający żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 
postępowaniu zamieścił informację o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 
niniejszej SIWZ. 

4. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, przed udzieleniem Zamówienia, na wezwanie 
Zamawiającego, w terminie określonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, przedłoży aktualne na 
dzień złożenia następujące dokumenty lub oświadczenia: 

a)  Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.  
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 
składa dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości –  dokument 
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.   
Jeżeli w kraju, w którym  wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się w/w dokumentu, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych 
do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce 
zamieszkania tej osoby. 

b)  Wykaz wykonanych, tj. zakończonych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień 
polegających na budowie lub rozbudowie, lub modernizacji obiektu szpitalnego o wartości brutto co 
najmniej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) każde. Wykaz sporządzony wg Załącznika 3 do 
niniejszej SIWZ wraz z dowodami określającymi czy zamówienia te zostały wykonane należycie, w 
szczególności  informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego 
i prawidłowo ukończone,  przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 

c) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w zakresie realizacji 
usług projektowych i robót budowlanych w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych 
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru na 
Załączniku Nr 4 do SIWZ 

5.  Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w 
art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,  

6.  W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 
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26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 

7.   Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w rozdz. VI. ust. 1. – 4  niniejszej SIWZ, oświadczeń 
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, lub złożone przez Wykonawcę oświadczenia 
lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, 
Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, lub poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, 
chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 
VII.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  do porozumiewania się 
z Wykonawcami. 

1.     Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się pisemnie za pośrednictwem operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23  listopada 2012 r. – Prawo pocztowe  (Dz. U. z 2012 r. poz. 
1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), faksem na nr 48 361 30 23 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: 
dzp@wss.com.pl, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale 
VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 
ustawy PZP) dla których wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności. 

2.    W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy 
określonym w SIWZ. 

3.  Wszelka korespondencja przekazywana przez Wykonawcę pisemnie winna być składana na adres: 
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o., ul. Juliana Aleksandrowicz 5; 26-617 Radom, Kancelaria 
pokój nr 6.   

4.     Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie 
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

5.     Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie 
treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu 
składania ofert (tj. 22.02.2018 roku), Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po 
upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, przy czym przedłużenie terminu składania ofert 
pozostaje bez wpływu na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa.  Zamawiający zamieści 
wyjaśnienia na stronie internetowej Zamawiającego www.wss.com.pl  

6.   Zamawiający zwraca się z prośbą, aby zapytania przesłane faksem zostały również przesłane drogą 
elektroniczną w wersji edytowalnej na adres: dzp@wss.com.pl. 

7.   W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

8.       Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 
9.       Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

1) w kwestiach formalnych – Kierownik Działu Zamówień Publicznych Agata Łuczycka-Chojnacka,  
2) w kwestiach merytorycznych – Kierownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego – Andrzej Forysiak. 

Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt – zarówno z 
Zamawiającym  jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami – niż wskazany w 
niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się 
z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 
 

IX. Wymagania dotyczące wadium. 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium  

X.  Termin związania ofertą. 
1.  Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert. (a7rt. 85 ust. 5 ustawy PZP). 
2. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium 
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3. 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. 

XI.  Opis sposobu przygotowywania ofert. 
1. Wykonawcy są zobowiązani zapoznać się z informacjami zawartymi w SIWZ oraz przygotować ofertę 

zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 
2. Wymogi formalne:  

2.1  Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  
a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik 

nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, 
łączną cenę ofertową brutto, termin dostawy i warunków płatności, oświadczenie o okresie 
związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń. 

b) oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1-4 niniejszej SIWZ sporządzony z wykorzystaniem 
wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. 

   
2.2 Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą  

i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na 
zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

2.3    W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 
przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do 
oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

2.4    Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
2.5 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 

propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez 
danego Wykonawcę. 

2.6 Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
2.7 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
2.8 Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta 

wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta 
uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści. 

2.9   Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane           
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

2.10  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący 
sposób: 

 
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Juliana Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom 
 „ Oferta w postępowaniu na modernizację istniejącej pracowni RTG zlokalizowanej w trakcie bloku 

operacyjnego do standardów Sali operacyjnej hybrydowej  
nr sprawy: DZP.341.02.2018”  

NIE OTWIERAĆ  przed dniem 02.03.2018r o godz. 1030  
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 
 

3.  Zamawiający informuje, iż zgodnie z a8rt. 8 w zw. z a8rt. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane 
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, 
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli 
Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, 
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

4. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę 
złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte 
(zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które 
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informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia 
składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

5.  Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem. 

6.  Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie a9rt. 90 
ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo 
zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne 
wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

7. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem 
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak 
składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” 
zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności 
procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

8.  Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie 
pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na 
kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po 
potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert 
wycofywanych nie będą otwierane. 

9. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs 
publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania. 

10. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP 
zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści 
zapisów w SIWZ należy wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w 
rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia 
zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

 
XII.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Juliana Aleksandrowicza 5; 26-617 Radom  – pok. 60 

do dnia 02.03.2018 r., do godziny 1000 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.  
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do 

Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  
3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XII. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona wykonawcy zgodnie z 

zasadami określonymi w a9rt. 84 ust. 2 ustawy PZP. 
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 13 w dniu 02.03.2018r., o godzinie 1030. 
5. Otwarcie ofert jest jawne. 
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w 9art. 86 ust. 4 ustawy PZP.  
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.wss.com.pl informacje dotyczące: 

a)  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b)  firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 
 
XIII.  Opis sposobu obliczania ceny. 
1. Przez cenę oferty Zamawiający rozumieć będzie cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z 
wymogami zawartymi w SIWZ. 
2. Cena netto i cena brutto musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. Jeżeli wystąpi rozbieżność 
pomiędzy wartością podaną cyfrowo, a podaną słownie, jako wartość właściwą zostanie przyjęta wartość 
podana słownie.  
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3. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu zgodnie z Formularzem Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do 
SIWZ. 
4. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia i obejmować wszystkie 
koszty związane z jego wykonaniem i odbiorem. 
XIV.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag 

tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, ich wagami i 
sposobem punktowania: 

L.p. Nazwa kryterium Waga % 
1 Cena 60% 
2 Długość okresu gwarancji 40% 

1. Przez kryterium cena brutto Zamawiający rozumie całkowity koszt realizacji zamówienia. Do porównania i 
oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę wpisaną przez Wykonawcę w Druku oferty ryczałtową cenę 
brutto za wszystkie elementy przedmiotu zamówienia. 
2. Liczba punktów w ramach określonych kryteriów zostanie wyliczona zgodnie z wzorem: 
Wyliczenie kryterium – ceny 
Oferta z najniższą ceną spośród ofert może uzyskać maksymalnie – 60 punktów, 
pozostałe proporcjonalnie mniej według wyliczenia: 
C1 = Cn1 / Cb1 x 100 x 60 pkt 
Gdzie: 
Cb1 - cena oferty badanej, 
Cn1 - cena najniższa, 
C1 - liczba punktów przyznanych w kryterium cena 100 – stały wskaźnik. 
3. Wyliczenie kryterium: Długość okresu gwarancji 
Oferty w kryterium „Długość okresu gwarancji” będzie rozpatrywany na podstawie okresu gwarancji podanej w 
Druku oferty przez Wykonawcę. Wykonawca może zaproponować okres gwarancji liczony w pełnych 
miesiącach. Oferta może uzyskać maksymalnie – 40 punktów. 
Uwaga: Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 60 miesięcy .Zamawiający dokona 
oceny tego kryterium w zakresie od 60 do 100 miesięcy. Zaoferowany przez Wykonawcę dłuższy niż 100 miesięcy 
okres gwarancji nie będzie dodatkowo punktowany. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 60 
miesięcy lub nie wskaże okresu gwarancji, jego oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z SIWZ. 
Okres gwarancji wymagany w SIWZ – 0 pkt. 
Za każdy miesiąc gwarancji powyżej 60 miesięcy 1 punkt.  
4.Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o 
ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z 
ilością uzyskanych punktów. 
5. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi nas to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą 
ceną, a jeżeli zostaną łożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, zgodnie z art. 91 
ust. 4 ustawy PZP. 
6. Zamawiający dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
XV.  Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego. 
1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać 
z dokumentów załączonych do oferty. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac 
przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, 
oznaczenie czasu trwania współpracy (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia), wykluczenie 
możliwości wypowiedzenia umowy współpracy przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania 
zamówienia. 
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3. Wykonawca, przed zawarciem Umowy przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zatrudnienie 
osób wykonujących czynności określone w pkt. 11, tj. pisemne  oświadczenie Wykonawcy i/lub pisemne 
oświadczenia pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę potwierdzające, że osoby te są zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy z 
uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z 
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu 
zamówienia; 

 
4.  Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 
5.  Postanowienia ustalone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ nie podlegają negocjacjom. 
6.  Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
7. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 
ust. 1 ustawy PZP. 

XVI.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 Zamawiający  nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.  

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP 
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej 
kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 

XIX. Załączniki 
 

1. Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty 
2. Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu 
3.  Załącznik nr 3  – Wykaz wykonanych robót 
4.  Załącznik nr 4 - Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia 
5. Załącznik nr 5 – wzór umowy 
6. Załącznik nr 6 – Program Funkcjonalno Użytkowy  
7. Załącznik nr 7- Koncepcja Instalacje elektryczne (rzut) 
8. Załącznik nr 8  - Koncepcja rozmieszczenie urządzeń (rzut) 
9. Załącznik nr 9 – Rzut dachu koncepcja , wentylacja -  centrale  
10. Załącznik nr 10 – Rzut piętra stan istniejący  
11.  Załącznik nr 11 – Koncepcja technologia (rzut)  

 
ZATWIERDZAM: 

 
 
 
 
 
 
 



Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu 

 12 

 
 
 
 
 



Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu 

 13 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY – nr sprawy DZP.341.02.2018 

 
 

OFERTA 
 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. 
ul. Juliana Aleksandrowicza 5 
26-617 Radom 
 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na Modernizacja istniejącej 
pracowni RTG zlokalizowanej w trakcie bloku operacyjnego do standardów Sali operacyjnej hybrydowej 

A. DANE WYKONAWCY: 
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:………………..…………………………………. 
 
Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….……….…………….……………...….…………
……………………………………………………………………………………………..…….………………………………………… 
 
Adres:………………………………………………………………………………………………………..……..……..……..…....…………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.…………………………………………..……………………………………….. 
 
Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: 
faks………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
 
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………….….…..…… 
 
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):  
……………………………………………………….………………………..………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………...………………………………… 

B.  ŁĄCZNA CENA OFERTOWA: 
Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ*: 

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BURTTO PLN 
 
………………………………………… 

Słownie: 
 
………………………………………… 

Długość okresu gwarancji (minimum 60 miesięcy) 

 
............................................ 
 
Słownie: 
…………………………………… 
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* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ. 
C. OŚWIADCZENIA: 
1) zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz we wzorze umowy; 
2) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 
3) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do 

nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; 
4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie 

z tym dniem); 
5) akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury; 
6) Zastrzegamy sobie następujące informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:  ....................................... 
7) Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do Oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, 

aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 Kodeksu Karnego). 
h)  Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem:  

 
Tak * / Nie *  (* niepotrzebne skreślić) 

 
(wg zaleceń Komisji z dnia 6 maja 2003r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (Dz.U. L124 z 20.5.2003, s. 36).  

D. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: 
1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 
2) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest 

.............................................................................................................................................................. 
e-mail: ………...……........………….…………………..……....…. 
tel./fax: .....................................................………..; 

3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………........................................................................................................................................................... 

 
E. PODWYKONAWCY: 
Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia Podwykonawcom zamierzam powierzyć 
poniższe następującą części procentową zamówienia: 

 
 ................%  (proszę podać w procentach) 

 
(Jeżeli jest to wiadome, należy podać również dane proponowanych podwykonawców) 
a. ……………………………………………………………………………………………….. 
b. ..................................................................................................... 
c. ..................................................................................................... 
F. SPIS TREŚCI: 
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 
1)            ........................................................................................................................................................ 
2) ........................................................................................................................................................ 
3) ......................................................................................................................................................... 
4)      ......................................................................................................................................................... 
Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 
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..................................... , dnia .............................. 
.................................................................................... 

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy 
upoważnionych do jego reprezentowania 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
– nr sprawy DZP.341.02.2018 
 
Przystępując do postępowania na Modernizację istniejącej pracowni RTG zlokalizowanej w trakcie bloku 
operacyjnego do standardów Sali operacyjnej hybrydowej 
 
działając w imieniu Wykonawcy:………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(podać nazwę i adres Wykonawcy) 

Oświadczam, że na dzień składania ofert  nie podlegam wykluczeniu z postępowania 
i spełniam warunki udziału w postępowaniu. 

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP wykluczy: 
1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do 

negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 
2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a)   o którym mowa w a16rt. 165a, art. 181–188, a16rt. 189a, a16rt. 218–221, a16rt. 228–230a, a16rt. 250a, 
a16rt. 258 lub a16rt. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z 
późn. zm.) lub a16rt. 46 lub 16art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

b)  o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w 16art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 
karny, 

c) skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 

pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 
769); 

3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce 
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2; 

4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu 
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca 
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd 
przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria 
selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd 
zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia; 

7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać 
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a 
także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o 
świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie 
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 
postępowaniu; 

9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między 
wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych; 

10. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 
czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437); 
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11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne; 

12. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty 
częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi 
powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Ponadto zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy w sytuacji: 
1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 
2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełniać również warunki udziału w postępowaniu 
dotyczące: 
zdolności technicznej lub zawodowej.  
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał tj. zakończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwia zamówienia polegające na budowie 
lub rozbudowie, lub modernizacji obiektu szpitalnego o wartości brutto co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion 
złotych) każde. 
b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje: 
min. 1 osobą, której zamierza powierzyć pełnienie funkcji projektanta w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, posiadającą: 

- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub 
odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, 
państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2016 r.poz. 290 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), 
- minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe jako projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w tym 
opracował co najmniej jeden projekt budowlany i wykonawczy w zakresie branży konstrukcyjno - budowlanej dla budowy 
lub rozbudowy, lub modernizacji obiektu szpitalnego wraz z salą  operacyjną; 

- min. 1 osobą, której zamierza powierzyć pełnienie funkcji projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji 
sanitarnych, posiadającą: 

- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia nabyte 
w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, 11 państwach członkowskich 
Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – 
stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a Ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.). oraz Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), 
- minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe jako projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji 
sanitarnych, w tym opracował co najmniej jeden projekt budowlany i wykonawczy w zakresie branży sanitarnej dla 
budowy lub rozbudowy, lub modernizacji obiektu szpitalnego wraz z salą  operacyjną; 

 - min. 1 osobą, której zamierza powierzyć pełnienie funkcji projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i 
urządzeń elektrycznych, posiadającą: 

- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż 
Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia 
o wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z 
art. 12a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 22 
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 65), 
- minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe jako projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń 
elektrycznych, w tym opracował co najmniej jeden projekt budowlany i wykonawczy w zakresie branży elektrycznej dla 
budowy lub rozbudowy, lub modernizacji obiektu szpitalnego wraz z salą  operacyjną . 

-min. 1 osobą, której Wykonawca zamierza powierzyć pełnienie funkcji kierownika budowy, posiadającą: 
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez 
ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii 
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Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o 
Europejskim Obszarze Gospodarczym, 
Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z 
późn. zm.). oraz Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), 
- przynajmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika budowy, w tym w kierowaniu co najmniej 
jedną robotą budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie, lub modernizacji obiektu szpitalnego. 

-min. 1 osobą, której Wykonawca zamierza powierzyć pełnienie funkcji kierownika robót sanitarnych, posiadającą: 
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im 
uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach 
członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 
2016 r. poz. 290 z późn. zm.). oraz Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), 
- minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót sanitarnych, w tym w kierowaniu 
robotami sanitarnymi przy budowie lub rozbudowie, lub modernizacji co najmniej jednego obiektu szpitalnego  

- min. 1 osobą, której Wykonawca zamierza powierzyć pełnienie funkcji kierownika robót elektrycznych, posiadającą: 
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż 
Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia 
o wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z 
art. 12a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 22 
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 65), 
- minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót elektrycznych, w tym w kierowaniu 
robotami elektrycznymi przy budowie lub rozbudowie, lub modernizacji co najmniej jednego obiektu szpitalnego; 

 
Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca 

 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
 

Oświadczam , że zatrudnię na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wskazane w opisie przedmiotu 
zamówienia czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w 

art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r. poz. 1502, z późn. zm.) 
  
......................, dn. .........................                                                 

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy  
upoważnionych do jego reprezentowania 

 
 

.................................................................. 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

Wzór wykazu wykonanych usług  – nr sprawy DZP.341.02.2018 
 

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

(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa) 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na Modernizację istniejącej pracowni RTG zlokalizowanej w trakcie bloku operacyjnego do 

standardów Sali operacyjnej hybrydowej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w 
Radomiu, ul. Juliana Aleksandrowicza 5 

PRZEDKŁADAMY: 

Wykaz wykonanych, tj. zakończonych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień polegających na 
budowie lub rozbudowie, lub modernizacji obiektu szpitalnego wraz z salą  operacyjną o wartości brutto co 
najmniej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) każde. 

Lp. 
Rodzaj wykonanych robót 

(proszę opisać podając zakres 
wykonywanych robót) 

Wartość realizowanego 
zamówienia brutto PLN 

Data 

wykonania 
zamówienia 

Odbiorca 

 
 

1.
 

 
   

2.
 

 
   

W załączeniu przedkładamy ................................* dokumenty potwierdzające, że w/w roboty zostały 
wykonane należycie (referencje, pozytywne opinie itp.)  

 

* - Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały lub są wykonane 
należycie  
( referencje, pozytywne opinie itp.) zawarte w powyższej tabeli. 

......................, dn. .........................                                                 
Podpisy przedstawicieli Wykonawcy  

upoważnionych do jego reprezentowania 
 
 

.................................................................. 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

Wzór wykazu osób, którymi dysponuje Wykonawca  – nr sprawy DZP.341.02.2018 
 

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

(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa) 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na Modernizację istniejącej pracowni RTG zlokalizowanej w trakcie bloku operacyjnego do 

standardów Sali operacyjnej hybrydowej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w 
Radomiu, ul. Juliana Aleksandrowicza 5 

WYKAZ OSÓB 
KTÓRYMI DYSPONUJE WYKONAWCA I KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU 

ZAMÓWIENIA 
spełniających wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Rodzaj specjalności Imię i nazwisko osoby, która będzie pełnić 
odpowiednią funkcję wraz z informacją 
o podstawie do dysponowania osobą* 
(należy wpisać podstawę dysponowania 
osobą, np.: umowa o pracę, umowa 
zlecenia, umowa o dzieło, zobowiązanie 
innych podmiotów do oddania osoby do 
dyspozycji Wykonawcy) 

Numer uprawnień wraz z ich 
szczegółowym zakresem, data wydania 
uprawnień, nazwa 
organu, który je wydał, oraz doświadczenie 
(podać liczbę lat doświadczenia w 
kierowaniu 
robotami w specjalności: konstrukcyjno-
budowlanej; 
instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych; oraz 
urządzeń eklektycznych i 
elektroenergetycznych 

Kierownik budowy 
(specjalność 
konstrukcyjno-budowlana) 

  

Kierownik robót 
(specjalność instalacyjna 
w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych) 

  

Kierownik robót 
specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych bez 
ograniczeń 

  

Projektant w specjalności 
konstrukcyjno - budowlanej bez 
ograniczeń 

  

Projektant w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych bez 
ograniczeń  

  

Projektant w specjalności instalacyjnej 
w zakresie instalacji i urządzeń 
elektrycznych, posiadającą: 
- uprawnienia budowlane do 

  



Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu 

 21 

projektowania w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez ograniczeń 
 
 
 
......................, dn. .........................                                                 

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy  
upoważnionych do jego reprezentowania 

 
 

.................................................................. 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
Wzór umowy  – nr sprawy DZP.341.02.2018 
 

 
UMOWA Nr RB/[…]/2018 

zawarta w dniu [...] w Radomiu pomiędzy: 
Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu, ul. 
Juliana Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000490819, o kapitale zakładowym 81 800 000,00 PLN, NIP 7962963679, REGON 670209356, 
reprezentowaną przez:  
[…] 
[…] 
zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, 
 
a  
 
* firmą […] z siedzibą w […], przy ul. […],  zarejestrowaną w […] 
reprezentowaną przez: 
[…] 
[…] 
* podmiotami działającymi wspólnie : 
a) firmą […]z siedzibą w .[…], przy ul. .[…],  zarejestrowaną w […]. 
reprezentowaną przez: 
[…]. 
[…] 
 
b) firmą […] z siedzibą w […], przy ul. […],  zarejestrowaną w […] 
reprezentowaną przez: 
[…] 
[…] 
 
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”*/”WYKONAWCAMI”*,  
zwani dalej łącznie „ STRONAMI” 
 
* Ze strony Wykonawców działających wspólnie Pełnomocnikiem będzie […] 
* Podmioty działające wspólnie ponoszą odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. 
* niepotrzebne skreślić 
 
Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest Kierownik Działu Techniczno-
Eksploatacyjnego. 
 
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego (sprawa nr DZP.341.02.2018), w trybie przepisów Ustawy 
Prawo zamówień publicznych, zawarta została umowa następującej treści: 
 

Przedmiot umowy 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na wykonaniu robót 

budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj  pn. „Modernizacja istniejącej pracowni RTG 
zlokalizowanej w trakcie bloku operacyjnego do standardów Sali operacyjnej hybrydowej.” wraz z 
uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji.  

2. Szczegółowy opis robót, które należy wykonać w celu przebudowy i dostosowania pomieszczeń dla Sali 
hybrydowej określa opis przedmiotu zamówienia, tj. załącznik nr 6 do siwz – Program funkcjonalno-
użytkowy (PFU). 

3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot niniejszej umowy zgodnie z treścią niniejszej umowy, 
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożoną przez Wykonawcę ofertą przetargową. 
Wykonawca oświadcza, iż znane mu są wszystkie warunki wykonania niniejszej umowy. 
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4. Wykonawca oświadcza, iż zrealizuje przedmiot niniejszej umowy z najwyższą starannością, według 
najwyższych profesjonalnych standardów, zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszelkie określone odrębnymi przepisami prawa warunki niezbędne 
do wykonania przedmiotu niniejszej umowy oraz ma wystarczające doświadczenie i kompetencje do 
realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

§ 2 
Termin wykonania robót budowlanych 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości robót budowlanych i wszelkich innych  czynności 
niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia nie później niż do dnia 30 kwietnia  2018 r.  

2. Szczegółowy harmonogram robót (uwzględniający specyfikę robót) Wykonawca przedstawi w  terminie 5 
dni  od dnia zawarcia umowy do zaakceptowania przez Zamawiającego i wybranego     przez 
Zamawiającego inspektora nadzoru. 

3. Harmonogram powinien uwzględniać terminy wskazane w niniejszej umowie oraz w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, a  także czas niezbędny na przeprowadzenie procedur 
uzgodnieniowych i tzw. terminy   administracyjne. 

4. Na wniosek Wykonawcy harmonogram robót może być aktualizowany każdorazowo za zgodą 
Zamawiającego bez potrzeby zawierania aneksu do umowy. 

5.  Wykonawca będzie realizował roboty budowlane w czynnym obiekcie. Oddziały na czas prowadzenia 
robót budowlanych nie zostaną zamknięte i będą funkcjonowały w normalnym trybie, natomiast części 
obiektu na czas wykonywania tam robót będzie wyłączony etapowo z użytkowania. Wykonawca 
powinien uwzględnić to w Harmonogramie i tak zorganizować i zabezpieczyć plac budowy oraz 
prowadzenia robót, aby nie powodowało to utrudnień funkcjonowania Szpitala oraz nie stwarzało 
zagrożeń dla przebywających w nim osób. 

6. Z uwagi na specyfikę pracy Zamawiającego wymagane jest, aby prace były wykonywane w następujący 
sposób: roboty uciążliwe pod względem hałasu - w dniach roboczych i wolnych od pracy w godz. od 
15.00 do 7.00, roboty uciążliwe „brudne”, np. wywóz gruzu - w dniach roboczych w godz. 15.00- 7.00 . 

 
§ 3 

Wykonanie robót budowlanych 
1. Roboty budowlane przewidziane do wykonania w ramach przedmiotu umowy Wykonawca zrealizuje przy 

zastosowaniu formuły „zaprojektuj i wybuduj”. 
2. Warunki wykonania robót budowlanych: 

2.1 Roboty budowlane polegające na dostosowaniu pomieszczeń określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym oraz montaż sprzętu określonego w załączniku do umowy, będą realizowane na czynnym 
obiekcie Szpitala. Wszelkie prace adaptacyjne winny być prowadzone w sposób uwzględniający 
konieczność zachowania ciągłości pracy szpitala. Wykonawca w cenie ofertowej uwzględnił wszelkie 
roboty tymczasowe, w tym prace w godzinach popołudniowych oraz np. przegrody szczelne, osłony, 
utrzymanie czystości oraz przestrzeganie warunków przebywania na terenie czynnego obiektu 
szpitalnego, zabezpieczenie placu budowy, ubezpieczenie OC itp. 

2.2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z pomieszczeniami, w których będą realizowane roboty 
adaptacyjne, zakresem oraz wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją robót 
budowlanych, określonych w programie funkcjonalno-użytkowym i otrzymał od Zamawiającego wszelkie 
informacje niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności 
realizacji przedmiotu niniejszej umowy i że nie będzie rościł w przyszłości żadnych pretensji z tego tytułu 
wobec Zamawiającego oraz, że zdobył wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej realizacji 
przedmiotu niniejszej umowy. 

2.3. Opracowana dokumentacja projektowo-techniczna oraz roboty budowlane polegające na przebudowie  
i dostosowaniu pomieszczeń muszą uwzględniać wszelkie prace potrzebne do wypełnienia wymagań 
Zamawiającego wynikających ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i PFU. 

2.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe przeanalizowanie programu funkcjonalno-użytkowego 
(PFU). W przypadku jakichkolwiek niezgodności lub wątpliwości dotyczących interpretacji jego zapisów 
Wykonawca powiadomi niezwłocznie na piśmie Zamawiającego w celu uzyskania niezbędnych wyjaśnień. 

2.5. Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy 
wyposażyć pomieszczenia, w których będą realizowane prace adaptacyjne we właściwy układ chłodzenia 
według wymagań producenta sprzętu i wymagań określonych w PFU. 

2.6. Wszystkie roboty budowlane muszą być prowadzone pod nadzorem Zamawiającego. 
2.7. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu polisę potwierdzającą zawarcie 
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umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę nie niższą niż 1 000.000 PLN pod rygorem rozwiązania umowy z winy 
Wykonawcy. 

2.8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy w tym: organizacji i 
utrzymania zaplecza dla potrzeb wykonawstwa robót oraz związane z wygrodzeniem, zabezpieczeniem i 
oznakowaniem terenu budowy.  

2.9. Wszystkie odpady powstałe w związku z realizacją prac stanowią własność Wykonawcy, który jest 
zobowiązany do ich zagospodarowania na własny koszt i ryzyko. Wykonawca zobowiązuje się do 
postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w 
ustawie z dnia 14.12.2012 r., o odpadach oraz wymaganiami ochrony środowiska także do 
przedstawienia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego ich utylizację jeśli obowiązek uzyskania 
takiego dokumentu wynika z przepisów prawa.    

2.10. Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego o zakończeniu robót, w celu dokonania odbioru, 
który zostanie potwierdzony protokołem odbioru końcowego. Końcowy odbiór robót zostanie dokonany 
w terminie do 3 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. W przypadku 
stwierdzenia podczas czynności odbiorowych nieprawidłowości, Wykonawca będzie zobligowany do 
niezwłocznego usunięcia usterek określonych w protokole odbioru.  

3. Obowiązki Wykonawcy: 
3.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe opracowanie dokumentacji projektowo-technicznejj 

robót we współpracy i w uzgodnieniu z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego, wykonanie robót 
budowlanych, wyposażenie oraz uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień i pozwoleń, 
niezbędnych do uruchomienia sali hybrydowej. Powyższe opracowania, roboty budowlane i czynności 
muszą być zgodne z warunkami określonymi w Programie Funkcjonalno Użytkowym i umowie, 
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ze 
wszystkimi uwarunkowaniami wynikającymi z funkcjonowania czynnie działającego obiektu. 
Dokumentacja projektowa musi być uzgodniona z Zamawiającym oraz z właściwymi rzeczoznawcami 
branż (np. p.poż. lub ds. higieniczno-sanitarnych) i zaopiniowana przez Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego. 

3.2. Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) Przejęcia terenu budowy w terminie umownym, przebudowy i dostosowania pomieszczeń oraz 

montażu sprzętu. 
b) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania koncepcji oraz harmonogramu wykonania prac  

i przedłożenia ich do akceptacji Zamawiającemu oraz ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym 
dobór technologii, materiałów budowlanych oraz standardu wykończenia w rozwiązaniach 
projektowych – w terminach określonych w §3 ust. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
wyboru materiałów budowlano – montażowych.  

c) Opracowania dokumentacji techniczno-projektowej i wykonania przebudowy oraz dostosowania 
pomieszczeń pod instalację sprzętu zapewniając wszystkie parametry budowlane, technologiczne, 
higieny radiacyjnej i sanitarno-epidemiologiczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 
sprzętu i wykonywania badań oraz zabiegów. W szczególności sporządzenie pełnobranżowego 
projektu przebudowy pomieszczeń w osobnych tomach dla każdej branży wraz z uzyskaniem 
wszelkich wymaganych uzgodnień, opinii itp. Powyższą dokumentację Wykonawca powinien 
sporządzić zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami w uzgodnieniu z 
Zamawiającym oraz przedłożyć do zatwierdzenia przedstawicielowi Zamawiającego. Wszelką 
wymaganą dokumentację oraz niezbędne ekspertyzy, pomiary i badania Wykonawca wykona na 
swój koszt. 

d) Do wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie i dostosowaniu pomieszczeń na 
potrzeby sali hybrydowej, wraz z niezbędnymi dla jej funkcjonowania instalacjami, zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia, zaleceniami producenta sprzętu, 
wymogami Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego lub Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego przewidzianymi dla sali hybrydowej na podstawie opracowanej i zatwierdzonej 
dokumentacji projektowej. 

e) Dostawy i montażu wyposażenia wynikającego z technologii oraz niezbędnego do uzyskania 
decyzji od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego pozwalającej na uruchomienie Sali 
hybrydowej. 

f) Wykonawca gwarantuje, że dostarczane materiały spełniają wymagania atestów i wymogi 
przepisów, dopuszczające ich stosowanie w obiektach służby zdrowia. Przed dostawą danego 
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materiału Wykonawca dostarcza kartę materiałową do akceptacji przez Zamawiającego stosowne 
atesty, deklaracje zgodności, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych itp. 

g) Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. w rejonie prac objętych 
Umową, w tym zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich i oznakowanie stref 
niebezpiecznych. Obowiązujące szkolenie BHP i ppoż. Pracowników Wykonawcy i Podwykonawców 
leży po stronie Wykonawcy. 

h) Wykonawca zobowiązany jest do podpisania oświadczenia zgodnie z załącznikiem do instrukcji 
bezpieczeństwa pożarowego i ponosi odpowiedzialność za ewentualne wygenerowanie alarmów 
pożarowych oraz skutki prawno-finansowe zdarzeń. 

i) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót i jest zobowiązany do 
każdorazowego zgłoszenia robót zanikowych. Dalsze prace mogą być prowadzone po podpisaniu 
przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru protokołu odbioru robót 
zanikowych potwierdzającym prawidłowe wykonanie prac. 

j) Po wykonaniu dostawy, montażu oraz robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest 
niezwłocznie do zgłoszenia Zamawiającemu w formie pisemnej gotowości przystąpienia do 
odbioru końcowego. 

k) Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy:  
 wymagane protokoły badań, pomiary i atesty związane z przedmiotem umowy, 
 świadectwa materiałowe i inne certyfikaty konstrukcji i urządzeń, 
 dokumentację powykonawczą. 

4. Terminy : 
4.1. Wykonawca w terminie 5 dni od podpisania umowy przedstawi do akceptacji Zamawiającego 

szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu umowy. 
4.2. Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy, a Wykonawca przejmie pomieszczenia objęte 

zakresem przebudowy nie później niż w ciągu 5 dni od daty podpisania umowy. 
4.3. Wykonawca w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy opracuje i przedłoży do akceptacji 

Zamawiającego koncepcję aranżacji sali hybrydowej wraz z propozycją technologii medycznej. 
4.4.Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy opracuje wspólnie z wyznaczonym 

pracownikiem Zamawiającego i przedłoży do akceptacji Zamawiającego pełnobranżowy projekt 
wykonawczy przebudowy pracowni. Przedmiotowa dokumentacja zostanie przez Zamawiającego 
zweryfikowana z wniesieniem ewentualnych uwag w terminie 3 dni od jej otrzymania.  

4.5. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 5 dni od dnia otrzymania ewentualnych uwag Zamawiającego 
do ich wprowadzenia. 

5. Gwarancja: 
5.1. Wykonawca udziela gwarancji na dokumentację projektową i techniczną z tytułu gwarancji i rękojmi 

przysługujących w stosunku do wykonanych robót budowlanych realizowanych na podstawie 
przedmiotowej dokumentacji projektowej i technicznej. 

5.2. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej i 
technicznej. 

5.3. Wykonawca udzieli rękojmi za wady w dokumentacji projektowej lub technicznej, która wygaśnie wobec 
niego wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności ostatniego wykonawcy robót budowlanych z tytułu 
rękojmi za wady obiektów i robót wykonanych na podstawie przedmiotowych opracowań 
projektowych. 

5.4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad dokumentacji projektowej lub technicznej niezwłocznie,  
a w przypadku, gdy ich nie usunie, poniesie koszty powstałej szkody. 

5.5. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że roboty budowlane będą wykonane zgodnie z niniejszą 
umową, z zachowaniem zasad wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane i 
obowiązujących norm oraz są wolne od jakichkolwiek wad i usterek. 

5.6. Wykonawca udziela Zamawiającemu ………… (min.60) miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty 
budowlane i instalacyjne oraz …………(min. 60) miesięcznej gwarancji jakości na dostarczone materiały i 
urządzenia, z uwzględnieniem zużywalnych materiałów eksploatacyjnych od wymiany których 
uzależnione jest utrzymanie gwarancji. Strony postanawiają, że bieg terminu gwarancji jakości oraz 
odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego. 

5.7. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za cały przedmiot niniejszej 
umowy oraz za realizację wszystkich zobowiązań z niej wnikających, w tym także za części robót 
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realizowane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców. 
5.8. W okresie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do organizowania i wykonywania wszelkich 

przeglądów okresowych i czynności w zakresie konserwacji urządzeń i instalacji, zgodnie z 
wymaganiami ich producentów lub dostawców - na własny koszt i własnym staraniem. 

5.9. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad i usterek:  
a) w przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości 

przedmiotu niniejszej umowy, a także, gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla 
życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody 
dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki 
– niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 24 godzin po otrzymaniu zawiadomienia o 
jej wystąpieniu lub od daty sporządzenia protokołu odbioru prac z usunięcia wad i usterek, o 
którym mowa w ust. 5.12 poniżej ( tryb awaryjny);  

b) w terminie do 7 dni od daty otrzymania wezwania od Zamawiającego lub od daty 
sporządzenia protokołu odbioru prac z usunięcia wad i usterek, o którym mowa w ust. 5.12 
poniżej, licząc od dnia powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu (tryb zwykły) lub też w 
przypadku niemożności wykonania naprawy z przyczyn technicznych (np. konieczność 
sprowadzenia części z zagranicy) lub innych, niezależnych od Wykonawcy w innym technicznie 
uzasadnionym terminie, o ile zostanie uzgodniony przez strony niniejszej umowy, ale nie 
dłuższym niż 10 dni. 

c) w przypadku przedłużania się naprawy na czas powyżej dni 3, Zamawiający ma prawo zlecić 
badania w innej jednostce na koszt Wykonawcy w okresie trwania naprawy.  

5.10. Zgłoszenia wad i usterek będą dokonywane przez przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w § 
13 niniejszej umowy faksem na nr ………………………… lub drogą elektroniczną na adres …………………. 
Potwierdzenie prawidłowości transmisji faksu lub wysłania wiadomości za pośrednictwem poczty 
elektronicznej jest dowodem na dokonanie zgłoszenia. W przypadku trybu awaryjnego dopuszcza się 
powiadomienie Wykonawcy drogą telefoniczną na nr ………………………… 

5.11. Istnienie wad i usterek strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób i termin ich usunięcia 
zgodnie z ust. 5.9 lit. c powyżej, jeżeli termin podstawowy określony w ust. 5 lit. a i b powyżej będzie w 
danym przypadku niewystarczający do usunięcia wad i usterek. 

5.12. W razie braku porozumienia co do sposobu i terminu usunięcia wad i usterek Zamawiający wyznaczy 
jednostronnie Wykonawcy sposób i termin usunięcia wad i usterek lub zleci ich usunięcie innemu 
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty praw gwarancyjnych. 

5.13. W przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego stosownie do ust. 5.8 lub 5.9 powyżej terminu 
usunięcia stwierdzonych wad i usterek Zamawiający ma prawo, bez utraty praw gwarancyjnych, usunąć 
je we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

5.14. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem usług gwarancyjnych obciążają Wykonawcę, w szczególności 
koszty przejazdów, transportu, zużytych materiałów i robocizny, w tym materiałów eksploatacyjnych. 

5.15. Usunięcia wad i usterek uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu 
odbioru prac z usunięcia wad i usterek. Protokół będzie potwierdzał datę rzeczywistego usunięcia wad i 
usterek. 

5.16. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu 
gwarancji. Do odpowiedzialności z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego z 
zastrzeżeniem, że Zamawiający może zawiadomić Wykonawcę o wadzie w ciągu miesiąca od dnia jej 
wykrycia. 

5.17. W okresie usuwania wad i usterek Wykonawca będzie mógł używać w uzgodnieniu z Zamawiającym 
tylko taką część terenu budowy, która będzie mu potrzebna do prawidłowego wywiązywania się z 
postanowień niniejszej umowy. 

5.18. Strony mogą zawrzeć w formie pisemnej pod rygorem nieważności odrębne porozumienie w zakresie 
usuwania wad w trybie awaryjnym przez inny podmiot na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 
§4 

1. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3 a p.z.p, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących Roboty Budowlane (poza 
projektantami i kierownikami) w ramach Przedmiotu Umowy, które wykonują czynności w sposób 
określony w art. 22§1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający jest uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 
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zatrudnienia  na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) Żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny, 

2) Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 

3) Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę/ Podwykonawcę, osób 
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: 
1) Stosownie do treści art. 36 ust. 2 pkt. 8a) lit. a p.z.p. Wykonawca dokumentuje zatrudnienie osób, o 

których mowa w art. 29 ust 3a. w trakcie realizacji zamówienia na każde  wezwanie Zamawiającego, w 
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca przedłoży  
Zamawiającemu, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji Zamówienia; 
poniższe dokumenty zostaną przedłożone Kierownikowi Działu …………………………. . 

a) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
kopie UMOWY/UMÓW o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy zawarte w  ust.3. pkt 1) (wraz z 
dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 
UMOWY/UMÓW powinna zostać zanonimizowana, w sposób  zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r, o ochronie 
danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL i wynagrodzenia pracowników); 

Informacje takie jak: imię, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar czasu pracy 
powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę ww. dokumentów w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego zgodnie z ustępem 3 pkt .1). będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 
zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę świadczących czynności w zakresie realizacji 
zamówienia. 

5. Zgodnie z art. 36 ust 2 pkt 8a) lit.b p.z.p., Zamawiający jest uprawniony do kontroli spełnienia przez 
Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust 3a p.z.p., oraz sankcji z tytułu niespełnienia  przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności w zakresie realizacji zamówienia. 
1)  Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, 

wskazanej przez Zamawiającego w § 8 ust. 3 c. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie, żądanych przez Zamawiającego dowodów, w celu potwierdzeniu spełnienia 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę  wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 
traktowane będzie jako niespełnienie  przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia 

2) Za działania lub zaniechania Podwykonawcy w tym przedmiocie odpowiada Wykonawca, względem 
którego Zamawiający może wystąpić z żądaniem zapłaty kary umownej, wskazanej przez 
Zamawiającego w  § 8 ust. 3c umowy 

3)  W celu zapewnienia zachowania zasady uczciwej konkurencji, przewidzianym w umowie 
mechanizmom kontrolnym, oprócz towarzyszących sankcji za nieprzestrzeganie zobowiązań 
ustanowionych na podstawie art. 29 ust. 3a p.z.p. Np. w postaci kar umownych - w przypadku 
powtarzających się naruszeń tych obowiązków, zamawiający będzie miał prawo rozwiązania  umowy 
zgodnie z § 8 ust. 6g. 

4)  Zgodnie z art. 36 ust2 pkt 8a) lit b p.z.p., Zamawiający jest uprawniony do kontroli spełniania przez 
Wykonawcę wymagań, o których mowa w artykule 29 ust 3a p.z.p. oraz za pośrednictwem 
Wykonawcy, Zamawiający przeprowadzi stosowna kontrole, dotyczącą pracowników 
podwykonawców, wykonujących czynności na rzecz Zamawiającego 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy. 
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§ 5 
Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, który posiada kwalifikacje, 
umiejętności oraz potencjał zapewniający prawidłowe wykonanie umowy. Wykonawca ponosi jednak pełną 
odpowiedzialność za działania Podwykonawców, którym zadanie powierzył. 

2. Przed powierzeniem części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca każdorazowo musi uzyskać pisemną 
zgodę  Zamawiającego oraz przedłożyć do zatwierdzenia projekt umowy z Podwykonawcą. 

3. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo na roboty 
budowlane może złożyć zastrzeżenia do projektu umowy zgodnie z ust. 143b p.z.p. 

4. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za swoich Podwykonawców tak jak za swoje działanie. 
5. Umowa Wykonawcy z Podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
6. Wykonawca jest obowiązany w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z podwykonawcą o roboty 

budowlane do przedłożenia Zamawiającemu kopii umowy poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
Zamawiający w terminie 3 dni roboczych może wnieść sprzeciw do takiej umowy w przypadku, o którym 
mowa w ust. 3. 

7. Wykonawca jest obowiązany powiadomić Zamawiającego na piśmie, o rozpoczęciu wykonywania Robót 
przez każdego Podwykonawcę i o jego wejściu na Plac Budowy pod rygorem jego usunięcia z Placu Budowy. 

8. Na 14 (czternaście) dni roboczych przed terminem zapłaty każdej faktury, Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawców o nie zaleganiu przez Wykonawcę wobec nich z 
wymagalnymi płatnościami z tytułu realizacji powierzonej im części Robót pod rygorem wstrzymania 
płatności przez Zamawiającego bez możliwości wystąpienia przez Wykonawcę z jakimkolwiek roszczeniem 
do Zamawiającego. 

9. W przypadku niedostarczenia oświadczeń, o których mowa w ust. 8 powyżej, płatność faktury dla 
Wykonawcy zostaje wstrzymana do czasu przedłożenia tych oświadczeń. W przypadku jednak, gdy 
Wykonawca pozostaje w sporze z Podwykonawcą co do zapłaty za wykonane przez tego Podwykonawcę 
części Robót i nie może uzyskać od Podwykonawcy oświadczeń, o którym mowa w ust. 8 powyżej, 
Wykonawca jest uprawniony do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia osób uprawnionych do 
reprezentacji Wykonawcy potwierdzającego wysokość spornej należności wraz z dokumentami 
poświadczającymi wysokość tej należności. Po dostarczeniu takiego oświadczenia Wykonawcy, Zamawiający 
uprawniony jest do ograniczenia wstrzymania płatności powyżej opisanej faktury jedynie do kwoty 
odpowiadającej spornej należności Wykonawcy z Podwykonawcą, określonej w oświadczeniu osób 
uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, chyba że załączone 
dokumenty budzą istotne wątpliwości lub są sprzeczne z wiedzą Zamawiającego o danym sporze. 

10. W przypadku powstania wymagalnych wierzytelności Podwykonawców w stosunku do Wykonawcy,  
a niezapłaconych przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty należności 
bezpośrednio na rzecz Podwykonawców z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 
Umowy, przy czym przed dokonaniem płatności Zamawiający winien zachować następujący tryb 
postępowania: 

 
1) Zamawiający dokona uprzedniego pisemnego powiadomienia Wykonawcy i wskaże 

Podwykonawców, na których rzecz zamierza dokonać płatności; 
2) Wykonawca powinien w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia powiadomienia poinformować 

Zamawiającego, czy kwestionuje czy też uznaje wierzytelność Podwykonawcy, a w przypadku 
kwestionowania należności szczegółowo uzasadnić swoje stanowisko i przedstawić 
Zamawiającemu niezbędną dokumentację w tym zakresie; 

3)  w przypadku, gdy Wykonawca uchybi obowiązkowi określonemu w pkt 2  powyżej, uznaje się, iż 
zaakceptował zapłatę na rzecz Podwykonawcy.  

11. Zapłata zrealizowana w powyższym trybie dla Podwykonawcy zwalnia Zamawiającego z zapłaty Ceny 
Umowy Wykonawcy w części zapłaconej Podwykonawcy. 

12. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego, że będzie dokonywał terminowo wymagalnych 
płatności na rzecz Podwykonawców i nie narazi Zamawiającego na odpowiedzialność wynikającą z art. 6471 
Kodeksu cywilnego. 

13. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego zakresu i okresu odpowiedzialności 
za Wady wykonanych przez nich Robót, przez zamieszczenie klauzul dotyczących gwarancji jakości i rękojmi, 
aby nie były one węższe lub krótsze od okresu odpowiedzialności za Wady Wykonawcy wobec 
Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi.  
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14. Zamawiający może nie wyrazić zgody na udzielenie zamówienia konkretnemu Podwykonawcy zgłoszonemu 
przez Wykonawcę, w szczególności, w przypadku podjęcia uzasadnionych podejrzeń, że kwalifikacje 
Podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości zamówionych Robót 
lub dotrzymania terminów i żądać od Wykonawcy zamiany Podwykonawcy. 

15. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o tym, iż Roboty wykonywane są przez 
Podwykonawcę, na którego nie udzielił on zgody Wykonawcy, jest on uprawniony do żądania 
natychmiastowego usunięcia tego Podwykonawcy z Placu Budowy. 

16. Wykonawca zobowiązuje się do przeznaczania środków finansowych przekazywanych mu przez 
Zamawiającego na poczet Ceny Umowy, w pierwszym rzędzie na cele związane z wykonaniem Umowy, w 
tym na opłacenie Podwykonawców, zaangażowanych przezeń do wykonywania Robót. 

                                                                                                
§ 6 

Wynagrodzenie Wykonawcy 
1. Strony zgodnie ustalają, iż obowiązującą formą zapłaty przez Zamawiającego za wykonanie przedmiotu 

niniejszej umowy będzie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości łącznej ………………..…………… zł (słownie: 
…........................... złotych ) brutto, zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia,. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest wiążące i niezmienne w zakresie 
czynników produkcji, tj. stawek, narzutów i cen jednostkowych. 

3. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury, po zakończeniu realizacji umowy – po podpisaniu 
bezusterkowego protokołu odbioru  końcowego. 

4. Faktura wystawiona przez Wykonawcę powinna zawierać informacje o numerze umowy przetargowej, której 
dotyczy. 

5. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo 
wystawionej faktury. 

6. Za datę zapłaty wynagrodzenia strony będą uznawać dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 7 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy w przypadku 
opóźnienia w realizacji zadania w stosunku do terminu, o którym mowa w §2 ust. 1. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy w przypadku 
stwierdzenia i wpisania zastrzeżeń do protokołu odbioru o którym mowa w § 3. Odstąpienie może wówczas 
nastąpić, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków umownych i po 
bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni 
roboczych od daty wpisania zastrzeżeń do protokołu,. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy 
może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy. 

 
§ 8 

Kary umowne 
1. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy na jakimkolwiek etapie  
z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, oraz w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy 
lub rozwiązania umowy zgodnie z ust. 6, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 
ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 
2. Strony ustalają, iż Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w wykonaniu każdego etapu w terminach wskazanych w § 2 ust. 1 – w wysokości 
0,5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia. 

b) za opóźnienie w usuwaniu usterek robót wskazanych w § 3 ust. 5.9 i następne – w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy  

c) Za niedopełnienie wymogów obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy  
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4. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę 
odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody. 
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 
Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: 

a) Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji umowy i opóźnia się z zakończeniem 
któregokolwiek z etapów od daty wskazanej w § 2 ust. 1 

b) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z zapisami umowy lub normami i 
innymi warunkami określonymi prawem, w tym zwłaszcza prowadzi roboty w sposób sprzeczny z 
obowiązującymi przepisami BHP i ppoż., niezgodnie z najnowszą praktyką inżynierską, 
obowiązującymi normami i prawem polskim; 

c) Wykonawca w terminie nie przedłoży polis ubezpieczenia wskazanych w § 3 ust. 2.8 lub § 9 
d) stwierdzono brak prawidłowego zabezpieczenia placu budowy; 
e) Wykonawca nie uzyska wymaganych uzgodnień, decyzji i pozwoleń; 
f) Wykonawca stosuje przy realizacji przedmiotu Umowy materiały i urządzenia nie posiadające 

wymaganych przez obowiązujące przepisy – atestów, certyfikatów itp. oraz  uprzednio 
niezatwierdzonych przez Zamawiającego. 

g) powtarzające się niedopełnienie wymogów zatrudnienia pracowników.  
 

§ 9 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

1.     Wykonawca zobowiązany będzie przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy posiadać ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot umowy 
oraz posiadania mienia, za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy a zgłoszone w 
terminach ustawowo przewidzianych - z sumą gwarancyjną nie niższą niż 1.000.000 zł  na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Dopuszcza się przyjęcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot umowy oraz posiadania 
mienia, za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy a zgłoszone w okresie ubezpieczenia 
pod warunkiem, iż Wykonawca odnawiać będzie taką umowę ubezpieczenia przez okres co najmniej 3 lat 
po zakończeniu niniejszej umowy. 

2.    Wykonawca dostarczy przed przystąpieniem do realizacji niniejszej umowy dokumenty ubezpieczenia (kopie 
polis ubezpieczeniowych)  

  
 

§ 10 
Ochrona danych i prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim, w 
czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, wszelkich informacji związanych ze świadczeniem usług na 
podstawie niniejszej umowy oraz pozyskanych tą drogą informacji o funkcjonowaniu Mazowieckiego 
Szpitala Specjalistycznego Sp .z o.o. z siedziąa w Radomiu, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. Wykonawca 
zobowiązuje się również do przestrzegania zapisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 
sierpnia 1997 r., Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że znana jest mu odpowiedzialność karna 
wynikająca z ww. ustaw. 

2. Wykonawca odpowiada za podjęcie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie w/w 
zobowiązań, w szczególności przez swoich pracowników i podwykonawców. 

3. Wszystkie dokumenty, plany, dane i inne informacje oraz ich nośniki przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej umowy pozostają własnością Zamawiającego i po 
wykonaniu prac i usług będących przedmiotem umowy lub odstąpieniu od niniejszej umowy lub jej 
wypowiedzeniu przez którąkolwiek ze stron Wykonawca jest zobowiązany do ich protokolarnego zwrotu. 

4. Wykonawca, stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
gwarantuje, że będzie przysługiwać mu całość autorskich praw majątkowych oraz autorskich praw 
osobistych do: dokumentacji projektowej i powykonawczej oraz innej dokumentacji lub innych rozwiązań 
stworzonych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy (zwanych dalej „Utworami"). Wykonawca 
zapewnia, Utwory wchodzące w zakres Przedmiotu Umowy, nie będą naruszały żadnych praw osób 
trzecich, w tym w szczególności praw autorskich i innych praw własności intelektualnej. W razie 
powierzenia wykonania niektórych czynności innym osobom, Wykonawca nabędzie i przeniesie na 
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Zamawiającego prawa do Utworów wykonanych przez te osoby w zakresie określonym w niniejszym 
paragrafie. W przypadku jakichkolwiek roszczeń skierowanych wobec Zamawiającego przez osoby trzecie z 
tytułu naruszenia ich praw do Utworów, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie przystąpić do sporu, 
zwolnić Zamawiającego w całości z odpowiedzialności i pokryć ewentualne szkody poniesione przez 
Zamawiającego w wyniku skierowania przeciwko niemu roszczenia. 

5. Z chwilą odbioru Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca przenosi na Zamawiającego bez 
ograniczeń czasowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe do Utworów na następujących polach 
eksploatacji: 

a) utrwalanie na wszelkich znanych nośnikach, 
b) zwielokrotnianie za pomocą wszystkich znanych technik, w tym techniką drukarską reprograficzną 

zapisu magnetycznego oraz cyfrową, 
c) wprowadzanie do pamięci komputera, w tym także wprowadzanie, przesyłanie i udostępnianie za 

pomocą sieci komputerowych, w tym sieci Internet, 
d) publiczne prezentowanie, odtwarzanie i udostępnianie, 
e) wykorzystanie do postępowania oraz realizacji przedmiotu umowy, 
f) publiczne prezentowanie, odtwarzanie i udostępnianie; 

6. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa 
autorskiego do Utworów na polach eksploatacji określonych w ust.5 powyżej. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na przeniesienie przez Zamawiającego na osoby trzecie w całości lub w części 
Utworów, jakie Zamawiający nabędzie w wyniku realizacji postanowień Umowy. 

8. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego bądź podmioty działające na jego 
zlecenie zmian w Utworach, bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody Wykonawcy. Wykonawca 
wyraża zgodę na dokonywanie wszelkich opracowań Utworów i ich wykorzystywanie na polach 
eksploatacji wymienionych w Umowie, a także na rozporządzanie opracowaniami i prawami 
majątkowymi do wykonanych opracowań.  

9. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Utworów Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego własność wszystkich nośników, na których Utwory zostały utrwalone. 

10. Wynagrodzenie Wykonawcy za prawa i zgody określone w niniejszym paragrafie jest wliczone do kwoty 
wynagrodzenia określonego w Umowie. 

11. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy okaże się nieważne, nieskuteczne, niewykonalne lub 
niewystarczające dla zapewnienia Zamawiającemu praw do Dokumentacji lub utworów zgodnie z celem i 
w zakresie przewidzianym w niniejszej umowie, wówczas Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia 
wszelkich koniecznych czynności w celu przeniesienia na Zamawiającego wspomnianych praw zgodnie z 
celem i w zakresie przewidzianym w Umowie, bez obowiązku zapłaty jakiekolwiek wynagrodzenia z tego 
tytułu na rzecz Wykonawcy. 

 
§ 11 

Zmiany umowy 
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron na piśmie pod rygorem nieważności. 
2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej 

takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego,  jeżeli przy ich uwzględnieniu 
należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zachodzi 
jedna z przesłanek, o których mowa w art. 144 ust.1-1e ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym, to jest zastąpienie produktu objętego umową 
odpowiednikiem w przypadku: 

1) zaprzestania wytwarzania przez producenta  asortymentu objętego umową, 
2) wygaśnięcia świadectwa rejestracji, 
3) przedłożenia przez wykonawcę oferty korzystniejszej dla Zamawiającego. 

4. Zmiana, o której mowa w ust. 3, będzie dopuszczalna pod warunkiem, że odpowiednik: będzie spełniał 
wszystkie wymagania zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie 
będzie miał niższych parametrów od zaoferowanego w ofercie oraz będzie  znajdował zastosowanie co 
najmniej  
w tych samych wskazaniach co asortyment objęty umową i przy cenie nie wyższej niż cena asortymentu 
objętego umową, 

5. Zmiany, o których mowa wyżej mogą dotyczyć nadto sposobu  konfekcjonowania asortymentu.  
6. Dopuszcza się również zmianę umowy w przypadku: 
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1) wystąpienia siły wyższej lub innych nieprzewidzianych okoliczności niezawinionych przez żadną ze 
Stron i niezależnych od Stron, a mających wpływ na wykonanie umowy, 

2) konieczności zastosowania nieprzewidzianych przez Zamawiającego zmian technicznych lub 
technologicznych wynikających m.in. ze stanu budynku, jego instalacji lub też koniecznych z uwagi 
na zabezpieczenie budynku lub bezpieczeństwo osób w nim przebywających,  

3) konieczności wydania lub zmiany decyzji organów administracyjnych związanych z przedmiotem 
zamówienia. 

4) zmiany umowy dotacyjnej, mającej wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym m.in. 
zmiany terminów, zmiany wysokości dotacji, 

5) konieczność zmiany Podwykonawcy wskazanego w ofercie, pod warunkiem spełnienia przez niego 
wszystkich wymogów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

6) opóźnienia z dostawą sprzętu medycznego dot. wyposażenia Sali hybrydowej  
7) konieczności zmian technicznych, technologicznych wynikających z rodzaju sprzętu medycznego, 

który ma być zainstalowany lub w związku z uwagami poczynionymi przez dostawce sprzętu  
 

§ 12 
Osoby odpowiedzialne 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu niniejszej umowy i upoważnioną do kontaktów z 
Wykonawcą ze strony Zamawiającego: ………………………………………………………………… 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu niniejszej umowy i upoważnioną do kontaktów z 
Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest ……………………………………………………… 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej nie stanowi zmiany niniejszej umowy, przez co nie 
wymaga dla swojej ważności formy aneksu do umowy i dokonywana będzie na podstawie oświadczenia 
złożonego drugiej Stronie faksem lub drogą elektroniczną. 

 
§13 

Cesja praw z Umowy 
1. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać żadnej czynności prawnej mającej na celu lub 
skutkiem której jest zmiana wierzyciela. 
2. W szczególności przeniesienie wierzytelności w sposób określony trybem art. od 509 do 518 Kodeksu 
cywilnego, a wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem 
nieważności takiej czynności.  
3. Bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej wierzytelności wynikające z niniejszej umowy 
nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia określonego w przepisach art. od 876 do 887 Kodeksu cywilnego, ani 
jakiejkolwiek innej umowy zmieniającej strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej 
umowy. 
4. Strony wspólnie oświadczają, że wyłączają możliwość dokonywania przez podmioty trzecie Umowy 
Faktoringu, Umowy Gwarancyjnej, Umowy Zarządu Wierzytelnością, Umowa Inkasa, Umowy przekazu 
świadczenia w rozumieniu art. 9211 - 9215 kc. 
5. Strony wspólnie oświadczają, że wyłączają możliwość dokonywania przez podmioty trzecie wszelkich 
czynności faktycznych lub prawnych związanych z wierzytelnościami Wykonawcy wynikającymi z niniejszej 
umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 

 
§ 14 

Siła Wyższa 
1. W razie wystąpienia przypadku Siły Wyższej, mającego negatywny wpływ na prawidłowe realizowanie 
postanowień Umowy, strona dotknięta Siłą Wyższą, zostaje zwolniona ze swoich zobowiązań wynikających z 
Umowy, na czas występowania Siły Wyższej, a uzgodnione terminy zostaną odpowiednio przedłużone. 
2. W razie wystąpienia przypadku Siły Wyższej, Strona, która ze względu na Siłę Wyższą nie może 
zrealizować swoich zobowiązań, jest zobowiązana powiadomić pisemnie o tym fakcie drugą stronę oraz podać 
dane na temat okoliczności Siły Wyższej oraz ich wpływu na realizację zobowiązań. 
3. Po ustaniu Siły Wyższej, Strona dotknięta jej działaniem, jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić 
pisemnie drugą Stronę o fakcie ustania okoliczności lub zdarzeń Siły Wyższej. Po otrzymaniu zawiadomienia 
Strony ustalają nowy termin realizacji Umowy. 

 
§ 16 

Postanowienia końcowe 
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1. W czasie trwania niniejszej umowy oraz w okresie gwarancji strony zobowiązane są do wzajemnego 
powiadamiania się o zmianie ich danych wskazanych w komparycji niniejszej umowy pod rygorem 
uznania korespondencji wysłanej na dotychczasowe dane za skutecznie doręczoną 

2. Wszelkie ewentualne spory wynikające z treści i wykonywania niniejszej umowy lub z nią związane, 
strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, działając w dobrej wierze i poszanowaniu słusznego 
interesu drugiej strony. Jeżeli wypracowanie rozwiązania polubownego nie będzie możliwe, strony 
poddadzą spór pod rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego, 
sądowi powszechnemu. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być wnoszone tylko na piśmie za obopólną zgodą stron w formie 
aneksu do niniejszej umowy pod rygorem nieważności i na zasadach wynikających z ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579). 

4. Wykonawca nie może powierzyć wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej umowy 
innej osobie bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

5. Wszelkie kwoty, które na podstawie postanowień niniejszej umowy Wykonawca powinien zwrócić 
Zamawiającemu mogą być kompensowane z wynagrodzeniem Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 
niniejszym zgodę. 

6. Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania poufności i tajemnicy zawodowej przez cały 
okres obowiązywania niniejszej umowy oraz przez okres gwarancji a także po ich zakończeniu. 

7. Wykonawca powstrzyma się od składania publicznych oświadczeń na temat wykonywania niniejszej 
umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają zapisy Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz oferta Wykonawcy, a 
także przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz przepisy ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny. 

9. Wszystkie dokumenty wymienione w treści niniejszej umowy, zarówno nazwane jak i nienazwane 
załącznikami, stanowią integralną część niniejszej umowy. 

10. Niniejsza umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy 
egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
 
 

WYKONAWCA                                                                                             ZAMAWIAJĄCY 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki do umowy: 
Załącznik nr 6 do siwz  – Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) zamieszczony na stronie internetowej w 
oddzielnym pliku  
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