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Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone  
  ogłoszenie o zamówieniu 

 

1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j.  
z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. 

2. Miejsca publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 
─ Biuletyn Zamówień Publicznych; 
─ strona internetowa Zamawiającego www.zozmswia.gda.pl; 
─ tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 

 

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia  
 

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie Oddziału Chirurgii SP ZOZ 
MSWiA w Gdańsku oraz dostawa i montaż wyposażenia zgodnie z dokumentacją projektową. 

2. Miejsce robót: SP ZOZ MSWiA w Gdańsku, ul. Kartuska 4/6 – pierwsze piętro budynku nr 1 i nr 3.  
3. Rodzaj robót według katalogu CPV: 

 

45111300-1 - roboty rozbiórkowe, 
45215140-0 - roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych, 
45262522-6 - roboty murarskie,  
45311200-2 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych,  
45330000-9 - roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,  
45331210-1 - prace dotyczące wykonywania instalacji wentylacyjnej, 
45332400-7 - roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych, 
45400000-1 - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,  
45410000-4 - tynkowanie,  
45421131-1 - instalowanie drzwi,  
45430000-0 - pokrywanie podłóg i ścian,  
45431000-7 - kładzenie płytek,  
45432100-5 - kładzenie i wykładanie podłóg,  
45442100-8 - roboty malarskie. 
 

4. Zakres prac wg. dokumentacji projektowej: 
 

Lp. Dokumentacja j.m. ilość 

1 
Projekt Budowlany „Przebudowa Oddziału Chirurgii SP ZOZ MSWiA w Gdańsku”  
Decyzja – pozwolenie na roboty budowlane WUiA.I.6740.1440-2.2016.4-KN.220463 

Kpl. 1 

2 
Projekt wykonawczy „Przebudowa Oddziału Chirurgii SP ZOZ MSWiA w Gdańsku” na roboty 
branż: architektura, konstrukcja, instalacje elektryczne i niskoprądowe, instalacje elektryczne, 
instalacje sanitarne, medycznych gazy medyczne 

Kpl. 1 

3 
Przedmiary do w/w projektów na roboty branż: architektura, konstrukcja, instalacje elektryczne i 
niskoprądowe, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, medycznych gazy medyczne 

Kpl. 1 

4 
Specyfikacje techniczne do w/w projektów na roboty branż: architektura, konstrukcja, instalacje 
elektryczne i niskoprądowe, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, medycznych gazy 
medyczne 

Kpl. 1 

 

5. Wykonawca robót zgodnie z ww. decyzją pozwolenia na budowę zarejestruje dziennik budowy, zapewni 
kierownictwo budowy i nadzór nad robotami przez osoby posiadające uprawnienia o odpowiedniej 
specjalności. 

6. Wykonawca zapewni wywóz i utylizacje materiałowych odpadowych powstałych podczas prac 
rozbiórkowych i demontażowych. 

7. Wykonawca doprowadzi do pierwotnego stanu używalności pomieszczenia, w których nie będą 
prowadzone prace budowlane a jedynie instalacyjne. 

8. Wszystkie zastosowane materiały, urządzenia i sprzęt muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego 
przed wbudowaniem. 
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9. Wykonawca podczas przygotowania oferty i realizacji robót uwzględni prace uzupełniające polegające na: 
1) W pomieszczeniu nr 1.22 (gabinet zabiegowy/opatrunkowy), instalacja oświetlenia i gniazd, instalacja 

próżni, instalacja sieci LAN, malowanie ścian, wykładzina PCV na podłodze, umywalka i zlewozmywak, 
sufit podwieszany, zastosowane elementy dostosować do standardów remontowanego oddziału 
Chirurgii; 

2) W pomieszczeniach nr 1.08, 1.50, 1.69 zamontować dodatkowe zestawy gniazd dla stanowisk 
komputerowych wraz z okablowaniem wg standardu przyjętego na oddziale; 

3) W pomieszczeniu 1.10, 1.45 (sale pooperacyjne), 1.13, 1.42 (śluzy), 1.12, 1.43 (izolatki) zastosować 
drzwi przesuwne dwuskrzydłowe o wymiarze światła nie mniejszym niż 130 cm, przeszklone,  
z napędem elektrycznym, sterowane przyciskiem;  

4) W pomieszczeniach 1.15 i 1.26 (sale chorych) zastosować drzwi przesuwne; 
5) W pomieszczeniu 1.19 zamiast pisuaru zamontować kabinę prysznicową; 
6) W pomieszczeniu 1.61 (pokój lekarzy 1.62 zmiana na pokój przygotowania leków) rezygnacja z 

montażu toalety, umywalki i natrysku, w miejscu umywalki zamontować zlew dwukomorowy; 
7) W pomieszczeniu 1.60 (gabinet zabiegowy) gniazda i biurko zainstalować po lewej stronie przy wejściu 

do pomieszczenia; 
8) Rezygnacja z kratek ściekowych w pomieszczeniach z wyjątkiem kabin prysznicowych; 
9) Rezygnacja z lamp bakteriobójczych; 
10) Brudowniki (pomieszczenia 1.53 i 1.63) wyposażyć w muszle WC; 
11) W łazienkach wykonać brodziki prysznicowe z konglomeratu, niskie z antypoślizgowym dnem;. 
12) Drzwi do pomieszczenia nr 1.34 otwierane na zewnątrz; 
13) Dostawa i montaż rolet okiennych – rolety w kasetach bezinwazyjnych z prowadnicami aluminiowymi, 

zmywalne; 
14) W pomieszczeniach 1.53 i 1.63 standard wyposażenia uzgodnić z Zamawiającym. 
15) W gabinetach zabiegowych, opatrunkowych, przygotowawczych i brudownikach zastosować folie 

okienne, matowe przeciwsłoneczne; 
16) Zastosować baterie umywalkowe łokciowe; 
17) Typ dozowników na mydło, preparat dezynfekcyjny, pojemników na papier i kosze na śmieci uzgodnić 

z Zamawiającym; 
18) W gabinetach zabiegowych (pomieszczenia 1.39, 1.60) standard wyposażenia uzgodnić z 

Zamawiającym. 
19) W toaletach dla personelu i pacjentów montaż dozowników na preparat dezynfekcyjny uzgodnić z 

Zamawiającym. 
20) Centralę pożarową zlokalizować w pomieszczeniu 1.47, budynku nr 2 na poziomie -1, obok 

pomieszczenia rozdzielnicy RGnn2. 
21) W budynku nr 1, izba przyjęć skalkulować dostawę i montaż wyniesionego panelu centrali pożarowej. 
22) Montaż centralnej baterii systemowej (CBS) oświetlenia awaryjnego w pomieszczeniu 1.47, budynku 

nr 2 na poziomie -1, obok pomieszczenia rozdzielnicy RGnn2. 
10. Wykonawca uwzględni specyfikę realizacji zadania to znaczy zorganizuje i będzie prowadził roboty 

budowlane w sposób umożliwiający funkcjonowanie szpitala ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń 
sąsiadujących z pomieszczeniami w których wykonywane będą roboty budowlane. 

11. Zamawiający zaleca Wykonawcom, przed złożeniem oferty, dokonanie wizji lokalnej obiektu szpitala celem 
zapoznania się ze specyfiką wykonywania robót w czynnym zakładzie służby zdrowia. Osoba do kontaktu: 
Kierownik Działu Administracyjno-gospodarczego Mariusz Kacprzak, tel. 58 309 82 80. 

12. Wykonawca przedstawi warunki gwarancji na wykonane prace, zainstalowane urządzenia technologiczne i 
wyposażenie z szczególnym przedstawieniem precyzyjnych informacji i danych kto będzie realizował 
naprawy gwarancyjne ww. urządzeń i wyposażenia z podaniem nazwy serwisów, numerów telefonów, 
sposobu i formy zgłaszania uszkodzeń i awarii podlegających gwarancji. 

13. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić cenę za realizację zamówienia na podstawie projektu, 
przedmiarów i specyfikacji oraz własnego doświadczenia nabytego w wykonywaniu robót w obiektach 
służby zdrowia z uwzględnieniem 5% nakładów na roboty nieprzewidziane w projekcie a wykonane  
w uzgodnieniu z Zamawiającym jako konieczne potwierdzone w sporządzonym protokole konieczności. 

14. Przedmiary robót należy traktować jako dokumentację pomocniczą. 
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15. Zamawiający dopuszcza prowadzenie robót budowlanych w godzinach 07.00 do 20.00 z zachowaniem 
zasad obowiązujących w służbie zdrowia. 

16. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia certyfikatów zgodności i aprobat technicznych na 
wbudowywane materiały i instalowane urządzenia i osprzęt.  

17. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie 

znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 
produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza składanie ofert 
równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i elementów niż podane w dokumentacji projektowej, 
pod warunkiem, że zaproponowane materiały i elementy będą posiadały parametry techniczne  
i jakościowe (technologiczne) nie gorsze niż te, które przedstawiono w dokumentacji projektowej. 

18. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest 
zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyposażenie i materiały spełniają wymagania określone 
przez zamawiającego. 

19. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić kosztorys ofertowy w oparciu o dokumentację projektową, 
projektów wykonawczych.  

20. Zamawiający zatrudni nadzór inwestorski do realizowanego zadania w trzech branżach. Wszystkie odbiory 
robót będą dokonywane przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego. 

21. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy. 
 

Rozdział 3. Odbiór robót 
 

1. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbiorów w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia 
go o osiągnięciu gotowości do odbioru. 

2. Wykonawca po zakończeniu inwestycji sporządzi Dokumentację Powykonawczą (naniesie wprowadzone 
zmiany do projektu budowlanego i wykonawczego) oraz dołączy certyfikaty i aprobaty techniczne 
wbudowanych materiałów do dokumentacji odbioru. 

3. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych, wykona wszystkie niezbędne badania pomiary instalacji, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedstawi stosowne protokóły z wykonania tych badań i 
pomiarów. 

4. Wykonawca dostarczy w 3 egzemplarzach Dokumentację Powykonawczą zawierającą m.in.: 
1) Projekt budowlany z naniesionymi zmianami (red correct) – 1 egz.; 
2) Dokumentacja jakościowa zawierająca deklaracje zgodności, certyfikaty CE, badania pomiary, 

ekspertyzy itp.; 
3) Projekt Wykonawczy z naniesionymi zmianami; 
4) Dokumentacja eksploatacji zawierającą DTR, instrukcje obsługi itp. 

5. Szczegółowy zakres i formę Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 
 

Rozdział 4. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę 
 

1. Na podstawie art. 29. ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z późn. zm.) 
Zamawiający żąda zatrudnienia (przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę 
(zgodnie z art. 22 §1 i art. 25 §1 Kodeksu pracy, Dz.U.2018.108 t.j. z późn. zm.) co najmniej 5 osób, które 
będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia przez cały okres 
jego trwania. 

2. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania placu budowy dostarczy Zamawiającemu wykaz osób (imię  
i nazwisko oraz wykonywane czynności) określonych w ust. 1 wraz z udokumentowaniem zatrudniania 
wskazanych osób na umowę o pracę. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od 
pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych 
osobowych. 

3. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania placu budowy przekaże oświadczenie z informacją  
o zatrudnieniu cudzoziemców wraz z listą zatrudnionych osób i potwierdzeniem o legalnym zatrudnieniu. 
Wykonawca obowiązek ten przeniesie na wszystkich podwykonawców związanych z realizacją umowy 
Wykonawcy. 
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Rozdział 5. Oferty częściowe 
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 

Rozdział 6. Oferty wariantowe 
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

Rozdział 7. Termin wykonania zamówienia 
 

1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie nie krótszym niż 5 m-cy i nie dłuższym niż 7 m-cy od 
daty przekazania placu budowy. 

2. Zamawiający wymaga wykonania zamówienia wg następującego harmonogramu: 
1) Etap I – modernizacja oddziału chirurgii części A; 
2) Przerwa na przeniesienie oddziału – 7 dni; 
3) Etap II – modernizacja oddziału chirurgii część B. 

 

Rozdział 8. Informacja o podwykonawcach 
 

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu „Oferta” części zamówienia (zakresu), której 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

2. Wykonawca zobowiązany jest wykazać jakie roboty budowlane, dostawy urządzeń i wyposażenia będzie 
realizował w systemie zlecenia podwykonawcom i przedstawi w formularzu „Oferta” wykaz firm 
podwykonawców z podaniem danych firmy, zakresu powierzonych robót, danych kontaktowych osób 
zaangażowanych w realizację zamówienia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu konkretnego podwykonawcy, z 
 uwzględnieniem, że zgłoszenie to w sposób precyzyjny przedstawia Zamawiającemu szczegółowy 
przedmiot i zakres robót budowlanych wraz z wynagrodzeniem, za roboty budowlane, które zostaną 
powierzone podwykonawcy.  

4. Jeżeli Zamawiający, w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę zgłoszenia podwykonawcy 
określonego w ust. 3 nie złożył sprzeciwu, o którym mowa w art. 647(1) §1 k.c. uważa się, że wyraził on 
zgodę na zgłoszonego podwykonawcę. 
 

Rozdział 9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 
 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się  
o zamówienie: 
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania; 
2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

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

3) pełnomocnictwo musi być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania  
o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Ponadto pełnomocnictwo 
musi być podpisane w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym 
rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy; 

4) dokument pełnomocnictwa musi mieć formę pisemną, musi zostać złożony w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza; 

5) przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także pełnomocnictwo do 
poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów; 

6) wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem. 
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Rozdział 10. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej 

 

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa 
dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
(Dz.U.2016.1126). 
 

Rozdział 11. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia 
publicznego 

 

1. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą związane z realizacją niniejszego zamówienia 
dokonywane będą w złotych polskich [PLN]. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 
 

Rozdział 12. Warunki udziału w postępowaniu 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22,  
ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:  
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 
b) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

2. Spełnienie warunku udziału dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie ocenione według 
poniższej zasady:  
a) Wykonawcy muszą wykazać, że wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli 

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane w obiektach służby 
zdrowia o wartości co najmniej 3 000 000,00 zł (trzy miliony zł) brutto każda. 

b) Jeżeli wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na podstawie  
art. 26 ust. 2.b. Pzp, to wymaga się dołączenia do oferty zobowiązania tych podmiotów do wykazania 
posiadanego doświadczenia i przekazania go Wykonawcy; 

c) Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższego warunku na podstawie: 
- oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1,  

pkt 2 PZP – załącznik nr 2 do SIWZ. 
- wykazu wykonanych lub wykonywanych robót budowlanych, 
- poświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających, że roboty budowlane zostały lub są 

wykonywane należycie, 
- zobowiązania innych podmiotów do wykazania posiadanego doświadczenia i przekazania go 

Wykonawcy – odpowiednio. 
3. Spełnienie warunku udziału dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie ocenione według poniższych zasad: 
a) Wykonawcy muszą wykazać, że dysponują do wykonania zamówienia co najmniej jedną osobą 

posiadającą stosowne uprawnienia budowlane dla Kierownika budowy w specjalności 
ogólnobudowlanej wraz z ważnym zaświadczeniem na dzień składania ofert z Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa. 

b) Osoba, o której mowa wyżej, w dniu składania ofert, musi być członkiem właściwej izby samorządu 
zawodowego.  

c) Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższego warunku na podstawie: 
- oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 3 

PZP – załącznik nr 2 do SIWZ. 
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- wykazu osób, odpowiedzialnych za nadzór nad pracownikami wykonawcy oraz nad wykonywaniem 
prac związanych z realizacją umowy, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia, oraz 
informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, 

- zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów 
personalnych na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – odpowiednio. 

4. Spełnienie warunku udziału dotyczącego sytuacji ekonomicznej Wykonawcy zostanie ocenione według 
poniższych zasad: 
a) Wykonawcy są zobowiązani wykazać, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności na kwotę 5 000 00,00 zł (pięć milionów zł) lub większą; 
b) zamawiający dokona oceny spełnienia powyższego warunku na podstawie: 

- oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 
PZP – załącznik nr 2 do SIWZ. 

- opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

5. 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. 

6. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w 
formie konsorcjum) pod warunkiem, że ustanowią oni pełnomocnika określając zgodnie z art. 23 ust. 2 
ustawy Pzp zakres jego uprawnień wobec Zamawiającego, a złożona przez nich oferta spełniać będzie 
następujące wymagania: 
1) oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi być podpisana w taki sposób, aby 

prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
2) w odniesieniu do wymogów określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający będzie brał pod 

uwagę łączne uprawnienia Wykonawców do wykonywania czynności/działalności wchodzących w 
zakres zamówienia, ich łączny potencjał techniczny, kadrowy, kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, a 
także ich łączną sytuację ekonomiczną i finansową, 

3) z treści formularza ofertowego powinno wynikać, że oferta składana jest w imieniu Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

4) w miejsce ,,pełna nazwa Wykonawcy, adres, ...” należy wpisać nazwy Wykonawców i dane 
umożliwiające ich identyfikację. 

7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 2-4 w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

8. Zamawiający jednocześnie informuje, iż ,,stosowna sytuacja” o której mowa w ust. 7 wystąpi wyłącznie  
w przypadku kiedy: 
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów 

udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu 
oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp. 

3) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1. ustawy Pzp, 
nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie 
określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 
techniczne lub zawodowe, o których mowa w art. 22 ust. 1 b ustawy Pzp. 
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9. Zamawiający 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 art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 

lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub art. 46 lub art. 48 ustawy z 
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 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; 

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 art. 
24 ust. 1 pkt 13 ustawy Pzp; 

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 obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami 
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; 

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, 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. 
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Rozdział 13. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału  
w niniejszym postępowaniu 

 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 
 

1 

wypełniony formularz „Oferta” zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego 
przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu 
realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie 
związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez 
zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcy 

załącznik nr 7 
do SIWZ 

2 
oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

załącznik nr 3 
do SIWZ 

3 
oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

załącznik nr 4 
do SIWZ 

4 
zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia, o którym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp (Jeżeli dotyczy) 

załącznik nr 5 
do SIWZ 

6 
pełnomocnictwo jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, jeżeli 
Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik 

 

 

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
następujących oświadczeń lub dokumentów: 

 
Niżej wymienionych dokumentów nie należy załączać do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu ich dostarczenia. 
 

1 Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 
których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty 
budowlane 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 - inne 
dokumenty 

Załącznik 
nr 2 do 
SIWZ 

2 Wykaz osób posiadających uprawnienia budowlane dla Kierownika budowy w specjalności 
ogólnobudowlanej, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami 

Załącznik 
nr 2 do 
SIWZ 

3 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 
Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie - dokument winien złożyć 
każdy z wykonawców. 
Jeżeli wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 
zamówienia – przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu 

 

4 Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 
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5 Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat 
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 

 

6 Kosztorys ofertowy  

 

1) W sytuacji, w której Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych 
w art. 22a ustawy Pzp, w celu oceny przez Zamawiającego czy Wykonawca będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz 
oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 
zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 
a) Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
b) Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 
c) Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
d) Czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą; 

e) Ponadto zgodnie z art. 36b. ust. 1 a. ustawy Pzp Wykonawca podaje nazwy albo imiona i nazwiska 
oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty 
budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na 
temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 
robót budowlanych. 

2) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu (o którym mowa w pkt. 2), na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w 
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 
stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. 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 – załącznik nr 6. 

4. W przypadku braku przynależności do grupy kapitałowej Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia 
wraz z ofertą. 

 

Rozdział 14. Wymagania dotyczące wadium 
 

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w kwocie: 100 000,00 zł (sto tysięcy zł). 
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 11 1130 1121 0006 5498 2420 0003 
z podaniem tytułu: wadium, nr sprawy 15/2018/PN 

4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium w formie pieniądza jest wniesione  
w terminie, jeżeli bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed 
upływem terminu składania ofert. Dołączenie do oferty oryginału lub kopii polecenia przelewu – nie jest 
warunkiem wystarczającym do stwierdzenia terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę. 

5. Zasady zwrotu wadium oraz utraty wadium określają przepisy art. 46 ustawy Pzp. 
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Rozdział 15. Termin związania ofertą 
 

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,  
z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić 
się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy 
jednak niż 60 dni. 

3. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażona na piśmie, faksem lub  
e-mailem. 

4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

 

Rozdział 16. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do 
porozumiewania się z Wykonawcami 

 

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być 
przekazywane w formie:  
─ drogą elektroniczną na adres dzp@spzozmsw.gda.pl 
─ faksem, nr faksu: 58 302 17 82 lub 58 309 82 84 
─ pisemnej, adres Zamawiającego: SP ZOZ MSWiA w Gdańsku, ul. Kartuska 4/6, 80-104 Gdańsk. 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za 
pomocą faksu lub drogą elektroniczną – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania.  

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany 
niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie 
terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 3 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał 
SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniona 
jest specyfikacja. 

6. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących 
treści SIWZ.  

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść 
niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, 
którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja. 

8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, będzie 
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania 
ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie 
internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja.  

9. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia nw. osoby: 
W sprawach merytorycznych: 
Kierownik Działu Administracyjno-gospodarczego Mariusz Kacprzak, tel. 58 309 82 80. 
W sprawach formalnych: 
Specjalista ds. Zamówień Publicznych Maciej Jura, tel. 58 309 82 84. 

 

Rozdział 17. Opis sposobu przygotowania ofert 
 

1. Opakowanie i adresowanie oferty: 
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie 
zawartości bez jego uszkodzenia (np. koperta) zaadresowanym i opisanym: 

mailto:dzp@spzozmsw.gda.pl
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Nadawca: 
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). 
Adresat: 

 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku 
ul. Kartuska 4/6, 80-104 Gdańsk 

 

OFERTA NA ROBOTY BUDOWLANE 
 

„Przebudowa Oddziału Chirurgii SP ZOZ MSWIA w Gdańsku  
– nr sprawy 15/2018/PN” 

 
 

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 
12.03.2018 r., godz. 10:30 

 

 

2. Podpisy: 
Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez: 
1) osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we 
właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na 
podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do 
podpisania oferty. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo 
do podpisania oferty obejmuje także poświadczanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem. 

2) Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki 
sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców. Winna być podpisana przez każdego  
z Wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela – Pełnomocnika. 

3. Forma oferty, dokumentów i oświadczeń: 
1) Oferta winna zawierać wypełniony formularz „Oferta” - załącznik nr 7 do SIWZ oraz niżej wymienione 

dokumenty: 
a) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie); 
b) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 

dokumentów złożonych wraz z ofertą; 
c) oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. 11 niniejszej SIWZ. 

2) Oferta oraz oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników 
do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn  
i wierszy. 

3) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim. Zaleca się, 
aby oferta była napisana na komputerze, maszynie do pisania lub w sposób czytelny - ręcznie 
długopisem bądź niezmywalnym atramentem. 

4) Wszelkie poprawki, skreślenia lub zmiany w tekście oferty i załącznikach do oferty muszą być 
parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę. 

5) Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były trwale ze sobą połączone w sposób 
uniemożliwiający ich zdekompletowanie i kolejno ponumerowane. Na formularzu „Oferta” winna być 
umieszczona informacja o ilości stron. 

6) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci elektronicznej. 
7) Każdy dokument i oświadczenie załączone do oferty musi być czytelne. 
8) Dokumenty – inne niż pełnomocnictwa - mogą być złożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. 
9) Oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów. 
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10) W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć 
tłumaczenie na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją 
wiążącą. 

11) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w formularzu „Oferta”, jak i w innych 
dokumentach powołujących się na „Wykonawcę”, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, wpisują 
dane dotyczące wszystkich wykonawców, a nie ich Pełnomocnika. 

4. Tajemnica przedsiębiorstwa: 
1) jeżeli według Wykonawcy oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierają informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 1 września 2003 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503 z późn. zm.), Wykonawca winien, nie później niż w 
terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa oraz że nie mogą być one udostępniane; muszą one być oznaczone 
klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA, a stosowne zastrzeżenie Wykonawca 
winien złożyć na formularzu „Oferta”. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona.  

2) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były złożone przez 
Wykonawcę w osobnej kopercie, z oznaczeniem „Tajemnica przedsiębiorstwa” lub zostały spięte 
(zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty i włożone do opakowania,  
o którym mowa w pkt. 1 tego rozdziału. 

3) Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas 
otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  
i warunków płatności zawartych w ofercie. 

4) W przypadku, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp lub odrębnych przepisów, 
Zamawiający bez zgody Wykonawcy odtajni odpowiednie informacje. 

5. Informacje pozostałe: 
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
2) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

6. Zmiana lub wycofanie oferty: 
1) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę; 
2) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed 

upływem terminu składania ofert; 
3) pismo winno być opakowane i oznaczone tak, jak oferta, zgodnie z opisem podanym w rozdziale  

15 pkt 1 niniejszej SIWZ oznaczone dodatkowo, odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE 
OFERTY”; 

4) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby 
podpisującej pismo do reprezentowania Wykonawcy. 

 

Rozdział 18. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, pok. nr 325 w terminie do dnia 12.03.2018 r. 
do godziny 10:00. 

2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer. 
3. Ofertę złożoną po terminie składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zwróci bez otwierania jej. 
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sali konferencyjnej, pok. nr 344 w dniu 12.03.2018 r.  

o godzinie 10:30. 
5. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
7. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana 

oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  
i warunków płatności zawartych w ofercie. 

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące kwoty, 
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli 
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oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach.  

9. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. 
 

Rozdział 19.  Opis sposobu obliczania ceny 
 

1. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest określić cenę oferty brutto, która stanowić będzie 
wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ, podając ją w 
złotych polskich (PLN), w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po 
przecinku). 

2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją 
niniejszego zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty. 

3. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy. 
4. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego, 

pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia, wynikające zarówno z programów i koncepcji 
funkcjonalno-użytkowych, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, warunków i obowiązków określonych w SIWZ, jak i własnej wiedzy i doświadczenia.  

 

Rozdział 20. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

1. Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 
2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowane zostaną następujące kryteria oceny ofert:  

─ Cena – 60% 
─ Termin realizacji – 30% 
─ Okres gwarancji na roboty budowlane – 10% 

 

3. Sposób obliczenia punktacji w kryterium cena:  
 

najniższa cena z badanych ofert *100 
C = ---------------------------------------------------- x 60% 

cena oferty badanej 
 

4. Sposób obliczenia punktacji w kryterium termin realizacji (1% = 1 pkt):  
 

5 miesięcy – 30 pkt. 
6 miesięcy – 15 pkt. 
7 miesięcy – 0 pkt. 
 

UWAGA: 
Termin realizacji należy podać w miesiącach, w formularzu „Oferta” - załącznik nr 7 do SIWZ.  
Minimalny termin realizacji – 5 miesięcy od daty przekazania placu budowy. W przypadku zaoferowania 
krótszego terminu, oferta będzie podlegała odrzuceniu. 
Maksymalny termin realizacji – 7 miesięcy od daty przekazania placu budowy. W przypadku dłuższego 
terminu, oferta będzie podlegała odrzuceniu. 
Oferowany termin realizacji uwzględnia 7 dni przerwy na przeniesienie oddziału między pierwszym a 
drugim etapem robót. 

 
5. Sposób obliczenia punktacji w kryterium gwarancja:  

 

liczba miesięcy okresu gwarancji badanej oferty * 100 
G = --------------------------------------------------------------------------- x 10% 

liczba miesięcy najdłuższego okresu gwarancji 
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UWAGA: 
Okres gwarancji na roboty budowlane należy podać w miesiącach w formularzu „Oferta” - załącznik nr 7 do 
SIWZ.  
MINIMALNY wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na roboty budowlane wynosi 36 miesięcy.  
W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji na roboty budowlane 
lub nie podanie (wpisanie) gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodną z SIWZ. 
MAKSYMALNY okres gwarancji na roboty budowlane uwzględniony do oceny ofert wynosi 60 miesięcy. 
Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 
60 miesięcy i taki zostanie uwzględniony także w umowie. Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy 
okres (60 miesięcy) otrzymuje maksymalna liczbę punktów w ramach kryterium gwarancja. 

6. Ilość punktów obliczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
7. Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie sumy punktów za poszczególne kryteria. 
8. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 

spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. 
 

Rozdział 21. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane 
drogą elektroniczną albo 10 dni jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, która oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o terminie  
i miejscu podpisania umowy. 

3. W przypadku, gdy za ofertę najkorzystniejszą wybrana zostanie oferta złożona przez Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy, Wykonawcy zobowiązani 
są przedłożyć umowę regulującą ich współpracę przy realizacji przedmiotowego zamówienia. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie się uchylał od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, zamawiający będzie miał prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania. 

 

Rozdział 22. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
3. Zabezpieczenie może zostać wniesione w jednej lub kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 148 ust. 2 

pkt 1-3 ustawy Pzp. 
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 11 1130 1121 0006 5498 
2420 0003 z podaniem tytułu: zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy 15/2018/PN. 

6. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniądzu musi być złożone w siedzibie Zamawiającego:  
ul. Kartuska 4/6, 80-104 Gdańsk, pok. 328.  

7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być 
dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.  

8. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia innych instytucji 
winny zostać złożone w formie dokumentu oryginalnego. 

9. Dokument zabezpieczenia powinien być wystawiony na Zamawiającego, mieć formę oświadczenia 
bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, z terminem 
obowiązywania wskazanym w § 6 ust. 1 umowy. 

10. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w terminie 30 dni od 
dnia odbioru końcowego i przyjęcia prac przez Zamawiającego jako należycie wykonanych. 

11. Jeżeli zostanie podpisany ostatni z protokołów odbioru pogwarancyjnego Zamawiający zwróci Wykonawcy 
pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, nie później niż 15 dni po upływie 
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najdłuższego okresu gwarancji jakości. W przeciwnym wypadku Zamawiający będzie uprawniony do 
zaspokojenia z tej kwoty roszczeń wynikających z gwarancji jakości. 

12. W każdym przypadku (z wyjątkiem zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu) treść dokumentu 
definiującego warunki zabezpieczenia musi zostać uzgodniona z Zamawiającym. Zamawiający ma prawo 
uznać złożone zabezpieczenie jako nieistniejące, jeżeli jego treść nie została wcześniej z Zamawiającym 
uzgodniona. 

 

Rozdział 23. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w projekcie – załącznik Nr 8 do SIWZ. 
 

Rozdział 24. Inne informacje 
 

1. Zamówienie dotyczy programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Poprawa jakości i 
dostępności diagnostyki i leczenia chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego w SP ZOZ MSWiA  
w Gdańsku”. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z późn. zm.) w przypadku nie przyznania mu środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zamówienia. 

3. Zamawiający nie przewiduje: 
1) zawarcia umowy ramowej, 
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
 

Rozdział 25. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania  
o udzielenie zamówienia. 

 

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia 
oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, 
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp. 
 
 
 
Sporządził: 
Specjalista ds. Zamówień Publicznych Maciej Jura 
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Załącznik Nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT    
   BUDOWLANYCH ORAZ PRZEDMIARY ROBÓT 

 

Załącznik nr 1 – „Dokumentacja techniczna” zamieszczony na stronie Zamawiającego www.zozmswia.gda.pl 
 

http://www.zozmswia.gda.pl/
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Załącznik Nr 2 do SIWZ WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W 
WYKONANIU ZAMÓWIENIA 

 
 

Zamawiający  
SP ZOZ MSWiA w Gdańsku 
ul. Kartuska 4/6 
80-104 Gdańsk 

 
 

  

WWYYKKAAZZ  RROOBBÓÓTT  BBUUDDOOWWLLAANNYYCCHH  

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów 
dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz 
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 

L.p. 
Przedmiot zamówienia, miejsce 

wykonania, zakres rzeczowy (rodzaj) 
Wartość brutto robót 
budowlanych (PLN) 

Termin realizacji 
(data rozpoczęcia/data 

zakończenie) 
Zamawiający 

     

     

     

     

     

     

 
Dokumenty potwierdzające, ze roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  
i prawidłowo ukończone 
 
1 …………..…………. 
 
2 …………………..... 
 
3 ………………..……. 

 

 

 

 

 
......................., dn. _ _ . _ _ . 2018 r.    …………….................................................... 

Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz 

pieczątka/pieczątki

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 
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WWYYKKAAZZ  OOSSÓÓBB,,  KKTTÓÓRREE  BBĘĘDDĄĄ  UUCCZZEESSTTNNIICCZZYYĆĆ  WW  WWYYKKOONNAANNIIUU  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  
 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 
kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia  
i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, 
oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami  
 

L.p. Imię i nazwisko 

Kwalifikacje 

zawodowe (rodzaj i 

nr uprawnień) 

Wykształcenie, 

doświadczenie 

zawodowe 

Zakres 

wykonywanych 

czynności 

Informacja o podstawie 

do dysponowania 

wymienioną osobą* 

      

      

      

      

      

 
* wpisać np. umowa o pracę, umowa zlecenie, zobowiązanie do podjęcia się obowiązków (należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych 
podmiotów do udostępnienia wskazanych osób) itp. 

 
 
 
 
 
 
 
 

......................., dn. _ _ . _ _ . 2018 r.    …………….................................................... 
Podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz 
pieczątka/pieczątki



 
 
 
 
 
 
 

Zamawiający: SP ZOZ MSWiA w Gdańsku 
 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. „Przebudowa Oddziału Chirurgii SP ZOZ MSWIA w Gdańsku”  

 

 
Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. 

 

 
Strona 21 

Załącznik Nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

 
Zamawiający  
SP ZOZ MSWiA w Gdańsku 
ul. Kartuska 4/6 
80-104 Gdańsk 

 
 
 

 

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

 Prawo zamówień publicznych  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa Oddziału Chirurgii 

SP ZOZ MSWIA w Gdańsku”, prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku, oświadczam, co następuje: 
 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 

ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy 

Pzp. 

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

(podpis) 
 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. 
ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-
14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 
podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
 
        ………………………………………… 

(podpis) 
 
 
 
 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w 
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o 
udzielenie zamówienia. 
 
 
 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
 
        ………………………………………… 

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

(podpis) 
 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z  prawdą 
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji. 
 
 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
 
        ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU 

 
 

Zamawiający  
SP ZOZ MSWiA w Gdańsku 
ul. Kartuska 4/6 
80-104 Gdańsk 

 
 

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

Prawo zamówień publicznych 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa Oddziału Chirurgii 

SP ZOZ MSWIA w Gdańsku”, prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku, oświadczam, co następuje: 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale 10 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

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

 

        ………………………………………… 

(podpis) 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 
  
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w rozdziale 10 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: 

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

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

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

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

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

 

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

       ………………………………………… 

(podpis)  

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

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

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik Nr 5 do SIWZ ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO 
 

ZOBOWIĄZANIE 

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

 
Ja/My niżej podpisani, …………………………….….……………..……………………… 

(imię i nazwisko składającego zobowiązanie) 
 
działający w imieniu .............................................................................................................. 

(wpisać nazwę i adres podmiotu)  

oświadczamy, że w ramach przetargu nieograniczonego na roboty budowlane „Przebudowa Oddziału Chirurgii 
SP ZOZ MSWIA w Gdańsku” na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp udostępniamy Wykonawcy  

....................................................................................................................................................... 
(nazwa i adres Wykonawcy, któremu udostępniane są zasoby) 

nasze zasoby w zakresie: 

1) zdolności technicznych lub zawodowych 

W celu udowodnienia, że Wykonawca, będzie dysponował udostępnionymi zasobami w stopniu niezbędnym 
dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, że stosunek łączący podmiot, który reprezentuję z 
Wykonawcą gwarantuje rzeczywisty dostęp do zasobów mu udostępnionych – oświadczamy, co następuje: 
 
1. odnośnie zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu który reprezentuję: 

…………………………………………………………………………………………….. 
(wpisać zakres prac/czynności w wykonywaniu których będzie uczestniczył podmiot udostępniający swoją 
wiedzę i doświadczenie, wpisać funkcję lub stanowisko jakie będzie zajmowała osoba) 
 

2. odnośnie sposobu wykorzystania zasobów podmiotu, który reprezentuję, przez Wykonawcę przy 
wykonaniu zamówienia: 

……………………………………………………………………………………………. 
(np. podwykonawstwo) 

 
3. odnośnie charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem, który reprezentuję: 

……………………………………………………………………………………………… 

(np. umowa cywilno-prawna, umowa na podwykonawstwo, umowa o współpracy itp.) 

 
4. odnośnie okresu udziału podmiotu, który reprezentuję przy wykonywaniu zamówienia: 

…………………………………………………………………………..………. 
(wpisać okres udziału podmiotu udostępniający swój potencjał w wykonywaniu zamówienia) 

 
 
 
......................., dn. _ _ . _ _ . 2018 r.    …………….................................................... 

Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz 

pieczątka/pieczątki
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Załącznik Nr 6 do SIWZ OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI/NIE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY 
KAPITAŁOWEJ 

 
 
 
 

Zamawiający  
SP ZOZ MSWiA w Gdańsku 
ul. Kartuska 4/6 
80-104 Gdańsk 

 
 

OOŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIEE  
  
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Przebudowa Oddziału Chirurgii SP ZOZ MSWIA w Gdańsku”: 
 
oświadczam (oświadczamy), że: 

 

□ Przynależymy do następującej grupy kapitałowej ................................................... 
Do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz.U.2017.229 t.j. z późn. zm.) 

1) ......................................... 

2) ......................................... 

..) ......................................... 
 

 

□ Nie przynależymy do żadnej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. 
 
 
 
 
 
 
 
......................., dn. _ _ . _ _ . 2018 r.    .................................................................. 

Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka/pieczątki 
 
 
 
 
 
 
W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 
potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcom nie prowadzą do zakłócenia konkurencji o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z późn. zm.). 
 
grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez 
jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę 

 

 

 

 

 
Pieczęć Wykonawcy 

 



 
 
 
 
 
 
 

Zamawiający: SP ZOZ MSWiA w Gdańsku 
 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. „Przebudowa Oddziału Chirurgii SP ZOZ MSWIA w Gdańsku”  

 

 
Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. 

 

 
Strona 27 

Załącznik Nr 7 do SIWZ FORMULARZ „OFERTA” 
 
 

 
Zamawiający  
SP ZOZ MSWiA w Gdańsku 
ul. Kartuska 4/6 
80-104 Gdańsk 

 
 

OOFFEERRTTAA  
 

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

roboty budowlane pn. „Przebudowa Oddziału Chirurgii SP ZOZ MSWIA w Gdańsku”: 

 
My niżej podpisani: …………........................................................................................................................................ 

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

działający w imieniu i na rzecz ………………………………………………………………………..……………………….………………………..  

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

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

(należy podać pełną nazwę Wykonawcy i adres) 

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

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, za cenę brutto: ................................................ PLN, słownie: …………………………………... 

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

w tym kwota podatku VAT wynosi ..................................................... PLN. 

Oferowany termin realizacji: …… m-cy (min. 5, max. 7) 

Oferowany okres gwarancji na roboty budowlane: ………… m-cy (min. 36, max. 60) 

Oświadczamy, że: 
1) zapoznaliśmy się z warunkami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ, nie wnosimy do jej treści 

zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami 

postępowania, 

2) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia, 

3) Zamawiający umożliwił przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu szpitala celem zapoznania się  

z specyfiką wykonywania zamówienia w czynnym zakładzie służby zdrowia, 

4) zapoznaliśmy się z postanowieniami projektu umowy, która stanowi załącznik nr 8 do SIWZ; 

akceptujemy je i nie wnosimy zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 

zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, 

5) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert, 

6) zamówienie wykonamy z najwyższą starannością, zgodnie z przyjętą w ofercie technologią, zasadami 

wiedzy technicznej, obowiązującymi normami oraz przepisami prawa, 

 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 
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7) zamówienie zrealizujemy: 

a) siłami własnymi.* 

b) siłami własnymi i przy pomocy następujących podwykonawców w następującym zakresie 

(wskazać nazwę i dane adresowe podwykonawcy, zakres powierzonych mu zadań, dane 

kontaktowe osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia)*: 

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

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

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

c) siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców, na których zasoby powołujemy się w ofercie, 

w następującym zakresie (wskazać zakres oraz nazwę podwykonawcy)*: 

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

 

8) akceptujemy warunki płatności przedstawione we wzorze umowy, 

9) tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie 
mogą być udostępniane stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach nr: …………………… 

10) Przedstawione w ofercie ceny nie stanowią cen dumpingowych i złożenie oferty nie stanowi czynu 
nieuczciwej konkurencji, 

11) Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku, ul. Kartuska 4/6, 80-104 Gdańsk. 
Swoje dane osobowe udostępniam dobrowolnie w celu uczestniczenia w procesie zamówień 
publicznych realizowanych przez Zamawiającego i mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz 
ich poprawiania. 
 

Oferta zawiera łącznie ............ stron ponumerowanych. 
 
Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

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

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

............................................................................................. 
 
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

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

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

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: …………………..…………………………………………………………………. 

numer telefonu: ..................................................................... 

numer faksu: .......................................................................... 

e-mail: ..................................................................................... 

* niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 
......................., dn. _ _ . _ _ . 2018 r.    …………….................................................... 

Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz 

pieczątka/pieczątki
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Załącznik Nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY 
 

UMOWA Nr 1/15/2018/PN 
 

Zawarta w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z późn. zm.)  
 

W dniu …………………………… r. pomiędzy: 
 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w Gdańsku, 80-104 Gdańsk, ul. Kartuska 4/6 wpisanym do KRS pod nr 0000138308 w Sądzie Rejonowym w 
Gdańsku, NIP 583-25-80-921 zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

Dyrektor Szpitala – lek. med. Grzegorz Sut 

a firmą: 

…………………………………………………, ……………………………………………………. działającą zgodnie z wpisem do KRS pod  
nr …………………………, NIP ……………………… zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

……………………………………………………………….. 
 

została zawarta umowa o następującej treści: 
§ 1 

 
1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na przebudowie Oddziału Chirurgii SP ZOZ MSWiA 

w Gdańsku oraz dostawa i montaż wyposażenia zgodnie z dokumentacją projektową. 
2. Miejsce robót: SP ZOZ MSWiA w Gdańsku, ul. Kartuska 4/6 – pierwsze piętro budynku nr 1 i nr 3.  
3. Zakres prac wg. dokumentacji projektowej: 

 

Lp. Dokumentacja j.m. ilość 

1 
Projekt Budowlany „Przebudowa Oddziału Chirurgii SP ZOZ MSWiA w Gdańsku”  
Decyzja – pozwolenie na roboty budowlane WUiA.I.6740.1440-2.2016.4-KN.220463 

Kpl. 1 

2 
Projekt wykonawczy „Przebudowa Oddziału Chirurgii SP ZOZ MSWiA w Gdańsku” na roboty 
branż: architektura, konstrukcja, instalacje elektryczne i niskoprądowe, instalacje elektryczne, 
instalacje sanitarne, medycznych gazy medyczne 

Kpl. 1 

4 
Przedmiary do w/w projektów na roboty branż: architektura, konstrukcja, instalacje elektryczne i 
niskoprądowe, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, medycznych gazy medyczne 

Kpl. 1 

5 
Specyfikacje techniczne do w/w projektów na roboty branż: architektura, konstrukcja, instalacje 
elektryczne i niskoprądowe, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, medycznych gazy 
medyczne 

Kpl. 1 

 
4. Wykonawca robót zgodnie z ww. decyzją pozwolenia na budowę zarejestruje dziennik budowy, zapewni 

kierownictwo budowy i nadzór nad robotami przez osoby posiadające uprawnienia o odpowiedniej 
specjalności. 

5. Wykonawca zapewni wywóz i utylizacje materiałowych odpadowych powstałych podczas prac 
rozbiórkowych i demontażowych. 

6. Wykonawca doprowadzi do pierwotnego stanu używalności pomieszczenia, w których nie będą 
prowadzone prace budowlane a jedynie instalacyjne. 

7. Wszystkie zastosowane materiały, urządzenia i sprzęt muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego 
przed wbudowaniem. 

8. Wykonawca podczas realizacji robót uwzględni prace uzupełniające polegające na: 
1) W pomieszczeniu nr 1.22 (gabinet zabiegowy/opatrunkowy), instalacja oświetlenia i gniazd, instalacja 

próżni, instalacja sieci LAN, malowanie ścian, wykładzina PCV na podłodze, umywalka i zlewozmywak, 
sufit podwieszany, zastosowane elementy dostosować do standardów remontowanego oddziału 
Chirurgii; 
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2) W pomieszczeniach nr 1.08, 1.50, 1.69 zamontować dodatkowe zestawy gniazd dla stanowisk 
komputerowych wraz z okablowaniem wg standardu przyjętego na oddziale; 

3) W pomieszczeniu 1.10, 1.45 (sale pooperacyjne), 1.13, 1.42 (śluzy), 1.12, 1.43 (izolatki) zastosować 
drzwi przesuwne dwuskrzydłowe o wymiarze światła nie mniejszym niż 130 cm, przeszklone,  
z napędem elektrycznym, sterowane przyciskiem;  

4) W pomieszczeniach 1.15 i 1.26 (sale chorych) zastosować drzwi przesuwne; 
5) W pomieszczeniu 1.19 zamiast pisuaru zamontować kabinę prysznicową; 
6) W pomieszczeniu 1.61 (pokój lekarzy 1.62 zmiana na pokój przygotowania leków) rezygnacja z 

montażu toalety, umywalki i natrysku, w miejscu umywalki zamontować zlew dwukomorowy; 
7) W pomieszczeniu 1.60 (gabinet zabiegowy) gniazda i biurko zainstalować po lewej stronie przy wejściu 

do pomieszczenia; 
8) Rezygnacja z kratek ściekowych w pomieszczeniach z wyjątkiem kabin prysznicowych; 
9) Rezygnacja z lamp bakteriobójczych; 
10) Brudowniki (pomieszczenia 1.53 i 1.63) wyposażyć w muszle WC; 
11) W łazienkach wykonać brodziki prysznicowe z konglomeratu, niskie z antypoślizgowym dnem;. 
12) Drzwi do pomieszczenia nr 1.34 otwierane na zewnątrz; 
13) Dostawa i montaż rolet okiennych – rolety w kasetach bezinwazyjnych z prowadnicami aluminiowymi, 

zmywalne; 
14) W pomieszczeniach 1.53 i 1.63 standard wyposażenia uzgodnić z Zamawiającym. 
15) W gabinetach zabiegowych, opatrunkowych, przygotowawczych i brudownikach zastosować folie 

okienne, matowe przeciwsłoneczne; 
16) Zastosować baterie umywalkowe łokciowe; 
17) Typ dozowników na mydło, preparat dezynfekcyjny, pojemników na papier i kosze na śmieci uzgodnić 

z Zamawiającym; 
18) W gabinetach zabiegowych (pomieszczenia 1.39, 1.60) standard wyposażenia uzgodnić z 

Zamawiającym. 
19) W toaletach dla personelu i pacjentów montaż dozowników na preparat dezynfekcyjny uzgodnić z 

Zamawiającym. 
20) Centralę pożarową zlokalizować w pomieszczeniu 1.47, budynku nr 2 na poziomie -1, obok 

pomieszczenia rozdzielnicy RGnn2. 
21) W budynku nr 1, izba przyjęć skalkulować dostawę i montaż wyniesionego panelu centrali pożarowej. 
22) Montaż centralnej baterii systemowej (CBS) oświetlenia awaryjnego w pomieszczeniu 1.47, budynku 

nr 2 na poziomie -1, obok pomieszczenia rozdzielnicy RGnn2. 
9. Wykonawca uwzględni specyfikę realizacji zadania to znaczy zorganizuje i będzie prowadził roboty 

budowlane w sposób umożliwiający funkcjonowanie szpitala ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń 
sąsiadujących z pomieszczeniami w których wykonywane będą roboty budowlane. 

10. Wykonawca przedstawi warunki gwarancji na wykonane prace, zainstalowane urządzenia technologiczne i 
wyposażenie z szczególnym przedstawieniem precyzyjnych informacji i danych kto będzie realizował 
naprawy gwarancyjne ww. urządzeń i wyposażenia z podaniem nazwy serwisów, numerów telefonów, 
sposobu i formy zgłaszania uszkodzeń i awarii podlegających gwarancji. 

11. Przedmiary robót należy traktować jako dokumentację pomocniczą. 
12. Zamawiający dopuszcza prowadzenie robót budowlanych w godzinach 07.00 do 20.00 z zachowaniem 

zasad obowiązujących w służbie zdrowia. 
13. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia certyfikatów zgodności i aprobat technicznych na 

wbudowywane materiały i instalowane urządzenia i osprzęt.  

14. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie 

znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 
produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza składanie ofert 
równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i elementów niż podane w dokumentacji projektowej, 
pod warunkiem, że zaproponowane materiały i elementy będą posiadały parametry techniczne  
i jakościowe (technologiczne) nie gorsze niż te, które przedstawiono w dokumentacji projektowej . 
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15. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest 
zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyposażenie i materiały spełniają wymagania określone 
przez zamawiającego. 

16. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) Przekazanie Wykonawcy terenu robót; 
2) Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego; 
3) Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody; 
4) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 
5) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

17. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego; 
2) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót; 
3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt; 
4) Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j. z późn. zm.), okazania, na każde 
żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską 
normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu; 

5) Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z 
kosztami utylizacji; 

6) Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących 
ustaw: 
a) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2017.519 t.j. z późn. zm.), 
b) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.21 t.j. z późn. zm.), 
Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych 
zmian stanu prawnego w tym zakresie. 

7) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż. i dozór 
mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie 
przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami; 

8) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że 
roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są 
przewidziane według umowy; 

9) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych 
na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy; 

10) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem 
pojazdów; 

11) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane 
normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań  
i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy; 

12) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed 
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

13) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku 
oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

14) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów 
sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt 
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu 
dróg, nawierzchni lub instalacji; 

15) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa 
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy 
odbiorze; 

16) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót  
w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia; 
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17) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć  
w pełnej wysokości; 

18) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach 
technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 

19) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, ppoż. 
18. Na podstawie art. 29. ust. 3a ustawy Zamawiający żąda zatrudnienia (przez wykonawcę lub 

podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę (zgodnie z art. 22 §1 i art. 25 §1 Kodeksu pracy, 
Dz.U.2018.108 t.j. z późn. zm.) co najmniej 5 osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio 
związane z realizacją przedmiotu zamówienia przez cały okres jego trwania.  

19. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania placu budowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 
wykaz osób (imię i nazwisko oraz wykonywane czynności) określonych w ust. 18 wraz z dokumentowaniem 
zatrudniania wskazanych osób na umowę o pracę. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania 
od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych 
osobowych.  

1. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania placu budowy przekaże oświadczenie z informacją o 
zatrudnieniu cudzoziemców wraz z listą zatrudnionych osób i potwierdzeniem o legalnym zatrudnieniu. 
Wykonawca obowiązek ten przeniesie na wszystkich podwykonawców związanych z realizacją umowy 
Wykonawcy. 

§ 2 
 

1. Wartość umowna – ryczałtowa przedmiotu zamówienia określona jest na podstawie oferty Wykonawcy 
wybranej przez Zamawiającego i wynosi: 

netto: …………………………… zł (…………………………………………………………………..) 

podatek VAT: …………………………… zł (…………………………………………………………………..) 

brutto: …………………………… zł (…………………………………………………………………..) 

§ 3 
 

1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo użytkowania nieruchomości położonej w Gdańsku,  
ul. Kartuska 4/6, dla którego Sąd Rejonowy – Wydział Ksiąg Wieczystych w Gdańsku prowadzi księgę 
wieczystą KW nr 31777. 

2. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy. 
 

§ 4 
 

Wykonawca może powierzyć wykonanie zadania lub jego części podwykonawcom jedynie za wiedzą  
i zgodą Zamawiającego. 

§ 5 
 
1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie … m-cy od daty przekazania placu budowy. 
2. W razie niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji robót, Zamawiającemu przysługiwać będzie 

prawo do kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w §2 za każdy 
dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy. 

3. W przypadku opóźnienia przekraczającego 14 dni roboczych Zamawiający ma prawo wybrać na koszt  
i ryzyko Wykonawcy innego zastępczego Wykonawcę, a ww. kosztami obciążyć Wykonawcę. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar 
umownych w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

5. W przypadku nieprzekazania dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 23 i 24 za każdy ze wskazanych 
dokumentów – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto wskazanego § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. 
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6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia 
naliczonych kar umownych. 

§ 6 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …………….. miesięcznej pisemnej gwarancji na prawidłowe wykonanie 
przedmiotu umowy w zakresie robót budowlanych liczonej od daty podpisania protokołu końcowego 
robót. 

2. W okresie gwarancyjnym termin wykonania naprawy wynosi 24 godziny na podstawie telefonicznego 
wezwania Wykonawcy do usunięcia wady/usterki. Numer tel. serwisowego ……………………………. 

3. W przypadku nie wykonania w oznaczonym terminie naprawy gwarancyjnej przez Wykonawcę, 
Zamawiający ma prawo wyznaczyć na koszt i ryzyko Wykonawcy, innego zastępczego wykonawcę. 

4. W przypadku opóźnienia w wykonaniu naprawy/usunięcia wady, usterki określonej w §6 ust. 2 
Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto 
przedmiotu umowy określonej w §2 za każdy dzień opóźnienia. 

5. Niezależnie od gwarancji na roboty budowlane Wykonawca udziela gwarancji na wyposażenie zgodnie z 
dokumentacją dotyczącą poszczególnych elementów wyposażenia (jeżeli dotyczy). 

 
§ 7 

 
1. Zamawiający przewiduje płatność za realizację zamówienia w dwóch równych częściach: 

1) Pierwsza płatność na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu 
pierwszego etapu robót (oddział chirurgii cześć A) w wysokości 50% ceny ryczałtowej określonej w §2 
ust. 1. 

2) Druga płatność na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu całości 
zadania w wysokości 50% ceny ryczałtowej określonej w §2 ust. 1. 

2. Zapłata za przedmiot umowy nastąpi w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę 
z uwzględnieniem ust. 1 oraz §10. 

3. Podstawą do wystawienia faktury będzie zakończenie prac potwierdzone protokołem odbioru bez 
zastrzeżeń, określonym w §10 oraz dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. W przypadku, gdy z umowy z podwykonawcą wynika 
późniejszy termin zapłaty wynagrodzenia, od wymagalnego terminu zapłaty z niniejszej umowy, 
Zamawiający ma prawo zatrzymać wynikającą z umowy z podwykonawcą niezapłaconą część 
wynagrodzenia do dnia jej wymagalności dla podwykonawcy i uzyskaniu potwierdzenia o jej zapłacie 
podwykonawcy. 

4. W przypadku zwłoki w zapłacie należności wierzyciel ma prawo do odsetek ustawowych. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) nie dokonywania sprzedaży (cesji) wierzytelności Zamawiającego bez jego wiedzy i pisemnej zgody, 
2) negocjowania terminu zapłaty ewentualnych należności płatniczych Zamawiającego. 

6. Podstawę rozliczenia przedmiotu umowy stanowi protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony przez strony. 
 

§ 8 
 

1. Warunkiem podpisania umowy jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 
10% ceny całkowitej podanej w ofercie tj. ……………………………………. zł (………………………………………….) oraz w 
przypadku powierzenia części lub całości robót, usług lub dostaw podwykonawcom przedłożenie 
właściwych dokumentów potwierdzających zawarcie umów z podwykonawcami zgodnie z §9 ust. 7. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
3. Zabezpieczenie może zostać wniesione w jednej lub kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 148,  

ust. 2 pkt 1-3 ustawy Pzp. 
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wpłacić przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 11 1130 1121 0006 5498 
2420 0003 z podaniem tytułu: zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy 15/2018/PN. 
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6. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniądzu musi być złożone w siedzibie Zamawiającego  
ul. Kartuska 4/6, 80-104 Gdańsk.  

7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy. 

8. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia innych instytucji 
winny zostać złożone w formie dokumentu oryginalnego. 

9. Dokument zabezpieczenia powinien być wystawiony na Zamawiającego, mieć formę oświadczenia 
bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, z terminem 
obowiązywania wskazanym w §5 ust. 1 umowy. 

10. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w terminie 30 dni od 
dnia odbioru końcowego i przyjęcia prac przez Zamawiającego jako należycie wykonanych. 

11. Jeżeli zostanie podpisany ostatni z protokołów odbioru pogwarancyjnego Zamawiający zwróci Wykonawcy 
pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, nie później niż 15 dni po upływie 
najdłuższego okresu gwarancji jakości. W przeciwnym wypadku Zamawiający będzie uprawniony do 
zaspokojenia z tej kwoty roszczeń wynikających z gwarancji jakości. 

12. W każdym przypadku (z wyjątkiem zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu) treść dokumentu 
definiującego warunki zabezpieczenia musi zostać uzgodniona z Zamawiającym. Zamawiający ma prawo 
uznać złożone zabezpieczenie jako nieistniejące, jeżeli jego treść nie została wcześniej z Zamawiającym 
uzgodniona. 

§ 9 
 

1. Zlecenie wykonania robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za 
wykonanie robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców 
i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego 
własnych pracowników. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu konkretnego podwykonawcy, z 
uwzględnieniem, że zgłoszenie to w sposób precyzyjny przedstawia Zamawiającemu szczegółowy 
przedmiot i zakres robót budowlanych wraz z wynagrodzeniem, za roboty budowlane, które zostaną 
powierzone podwykonawcy. 

3. Jeżeli Zamawiający, w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę zgłoszenia podwykonawcy 
określonego w ust.2 nie złożył sprzeciwu, o którym mowa w art.647(1) §1 k.c. uważa się, że wyraził on 
zgodę na zgłoszonego podwykonawcę. 

4. Treść umów z podwykonawcami nie może być sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą.  
5. Wykonawca zobowiązany jest do składania, wraz z fakturą, pisemnego potwierdzenia przez 

podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową Wykonawcy wystawionej faktury, dokonania 
zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były 
należne podwykonawcy z tej faktury. 

6. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 5 Zamawiający zatrzyma z bieżącej 
należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy do czasu otrzymania tego 
potwierdzenia. 

7. Ustalenia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do umów podwykonawców z kolejnymi 
podwykonawcami. 

8. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów niniejszego paragrafu upoważnia 
Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od Wykonawcy  
i wszystkich podwykonawców powyższych ustaleń aż do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z winy 
Wykonawcy włącznie. 

§ 10 
 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: odbiór częściowy 
po zakończeniu pierwszego etapu robót (oddział chirurgii część A) oraz odbiór końcowy. 

2. Odbiór dokonany będzie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość 
do odbioru, o którym mowa wyżej. 
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3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru, pisemnie bezpośrednio w siedzibie 
Zamawiającego. 

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbiorów będzie faktyczne wykonanie robót, 
potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbiorów w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia 
go o osiągnięciu gotowości do odbioru. 

6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbiorów, w terminie 30 dni od dnia 
rozpoczęcia tego odbioru. 

7. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę 
odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru. 

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do 
czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

9. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich 
usunięcia na koszt Wykonawcy. 

§ 11 
Odbiory pogwarancyjne 

1. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych prac związanych z usunięciem wad zaistniałych  
w okresie gwarancji i rękojmi, wskazanych przez komisję w spisanych na tę okoliczność protokołach. 

2. Zamawiający jest zobowiązany do wystawienia protokołu odbioru pogwarancyjnego, po upływie okresu 
gwarancji i w ciągu 14 dni od powiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu wszystkich wad ujawnionych 
w okresie rękojmi i gwarancji jakości.  

3. Wypełnienie zobowiązań umownych Wykonawcy nie będzie uznane za wykonane dopóki Zamawiający nie 
wystawi wszystkich protokołów z odbiorów pogwarancyjnych. 

 
§ 12 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby 

posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 
2. Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do ścisłej współpracy z inspektorem nadzoru. 
3. Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane. 
4. Z ramienia Wykonawcy roboty prowadzić będzie Kierownik budowy: ……………………………….. – uprawnienia  

nr ……………………………………….. z dnia …………………………….. r. 
5. Inspektorami nadzoru z ramienia Zamawiającego będą: 

1) branża konstrukcyjno-budowlana: ……………………………………………..…………………………………………………..  
– uprawnienia nr ……………………………………………..………….; 

2) branża instalacji elektrycznej: …………………………………………………………………………………………………..………….. 
– uprawnienia nr ……………………………………………..………….; 

3) branża instalacji sanitarnej: …………………………………………………………………….……………………………….………….. 
– uprawnienia nr ……………………………………………..………….; 

 
§ 13 

 
W zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
postanowień niniejszej umowy oraz w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy 
zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego i prawa budowlanego.  

 
§ 14 

 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej w postaci 

aneksu pod rygorem nieważności. 
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2. Zmiany zawartej umowy mogą dotyczyć: 
1) wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania, 
2) warunków płatności, 
3) zakresu robót w stopniu nie wykraczającym poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, 
4) zmiany osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia po stronie Wykonawcy i osób 

nadzorujących wykonanie zamówienia po stronie Zamawiającego, 
5) podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego, 
6) technologii wykonywania robót lub rozwiązań projektowych. 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą być dokonane w przypadku: 
1) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, wynikającej z: 

a) zmiany technologii wykonania robót, rodzaju materiałów, zaleconych przez inspektora nadzoru, 
lub projektanta, 

b) zmiany dokumentacji projektowej, w szczególności w przypadku konieczności zwiększenia 
bezpieczeństwa wykonania robót lub usprawnienia procesu budowy (art. 23 pkt 1 Prawa 
budowlanego), lub wskutek poprawienia błędów projektowych, 

c) z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, 
2) konieczności wprowadzenia zmian podczas wykonywania robót, nie odstępujących w sposób istotny 

od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy 
Prawo budowlane i dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, 
spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, 

3) wystąpienia zdarzeń losowych mających charakter siły wyższej, które uzasadniają wprowadzenie 
zmian do umowy, 

4) zlecenia wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, które wymagają dodatkowego czasu na 
wykonanie zamówienia, 

5) zmian w dokumentacji projektowej, w tym: wymagającej czasu do dostosowania się wykonawcy do 
takiej zmiany, 

6) zawieszenia robót przez zamawiającego, 
7) zmian w zakresie dofinansowania projektu ze środków zewnętrznych, 
8) rezygnacji z części robót, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu 

umowy (zmniejszenie wynagrodzenia o wartość niewykonanych robót). 
 

§ 15 
 

Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze 
negocjacji, a dopiero w przypadku ich nieskuteczności, poddać spór rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny  
w Gdańsku. 

§ 16 
 
Umowa została sporządzona w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. 
 
Załączniki: 
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 7 do SIWZ) 
2. Kosztorys robót stanowiących przedmiot zamówienia 
3. Polisa od odpowiedzialności cywilnej 
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