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ROZDZIAŁ I 
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 
1. Zamawiającym jest Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny  

im. św. Jadwigi ul. Wodociągowej 4, 45 – 221 Opole. 
2. Tel. (77) 54 14 241, fax (77) 54 14 237. 
3. Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.25 – 15.00. 
4. Adres strony internetowej:  www.wszn.opole.pl. 
5. E-mail: sekretariat@wszn.opole.pl 
6. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem: P/12/2017 

 

ROZDZIAŁ II 
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 )zwanej dalej ustawą  

2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. 
 

ROZDZIAŁ III 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiot zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej „Rozbudowy Wojewódzkiego 
Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im św. Jadwigi” przy ul. Wodociągowej 4 w Opolu . 

 
1. Do istniejącego głównego budynku Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu 

Neuropsychiatrycznego” w miejsce istniejącego Oddziału Dziennego należy zaprojektować  
wybudowanie od podstaw skrzydła, które zostanie połączone z istniejącym budynkiem głównym. 
Zamiarem inwestycji jest zwiększenie powierzchni użytkowej każdej kondygnacji czyli każdego 
oddziału szpitala. Powierzchnia użytkowa projektowanego obiektu wynosi ok. 4500 m2. 
Projekt winien uwzględniać rozbiórkę Oddziału Dziennego a w jego miejsce wybudowanie budynku  
w system modułowy, tj. konstrukcję nośną stanowić będzie szkielet przestrzenny, który będzie  miał 
możliwość dowolnego zagospodarowania w zależności od potrzeb każdego oddziału.  
W nowo projektowanym skrzydle zlokalizowane będą następujące ośrodki: 

 piwnica będzie zapleczem gospodarczym poszczególnych oddziałów 

 na parterze zlokalizowany będzie Zespół Leczenia Środowiskowego wraz z Oddziałem 
Dziennej Rehabilitacji Neurologicznej oraz kawiarenka dla pacjentów i pracowników szpitala 

 Moduł I piętra – Oddział Neurochirurgii i Wzmożonego Intensywnego Nadzoru 

 Moduły  II i V pietra to sale Oddziału Udarowego, 

 Moduł III piętra to Oddział Neurologii I Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży,  

 Moduł IV piętro zajmować będzie Oddział Psychiatrii Dla Dorosłych oraz Oddział Rehabilitacji 
Neurologicznej Poudarowej, 

 ostatnia kondygnacja - sale dydaktyczne dla wykładowców i studentów wydziału lekarskiego 
przy Uniwersytecie Opolskim.  

2. Teren wokół budynku powinien zostać przekształcony tak, aby cała przestrzeń była ogólnodostępna  
i bezpieczna, wyposażona w parkingi, oświetlenie i elementy małej architektury.   

3. Podstawą realizacji dokumentacji projektowej jest: 

 Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej projektowanego skrzydła szpitala wraz  
z zagospodarowaniem terenu 

http://www.wszn.opole.pl/
mailto:sekretariat@wszn.opole.pl
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Dokumentacja projektowa powinna być opracowana z uwzględnieniem możliwości etapowania inwestycji tj: 
- stan surowy zamknięty 
- projekt z kosztami robót poszczególnych kondygnacji. 
 
Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej. 
 

4. Dokumentacja powinna zawierać: 

 dokumenty formalno-prawne stanowiące podstawę do wykonania robót, 

 projekt budowlany wielobranżowy w 4 egzemplarzach w formie papierowej, 

 projekt wykonawczy w 4 egzemplarzach w formie papierowej, 

 przedmiary robót w 1 egzemplarzu w rozbiciu na branże w formie papierowej, 

 kosztorysy inwestorskie w 1 egzemplarzu w rozbiciu na branże w formie papierowej oraz w formie 
elektronicznej w rozszerzeniu ath, 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w 2 egzemplarzach w formie papierowej, 

 spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet danego składnika przedmiotu umowy, 

 wizualizacje (w zakresie elewacji, wnętrza obiektu w charakterystycznych miejscach każdej 
kondygnacji) – 2 komplety.  

 
Wymienione wyżej opracowania Wykonawca przekaże Zamawiającemu również w formie elektronicznej  
w postaci plików PDF i dwg w wersji edytowalnej na nośniku CD. Wszystkie elementy w wersji elektronicznej 
powinny być ułożone w katalogach i plikach odpowiadających tomom oraz układowi dokumentacji.  

  
UWAGI DLA WYKONWCÓW 
Wykonawca zobowiązany jest do :  

 uzyskania wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii i sprawdzeń dokumentacji, w tym uzgodnienie 
dokumentacji i przyjętych rozwiązań z Zamawiającym, 

 uzgodnienia projektu z rzeczoznawcami p.poż, bhp, ds. sanitarnych, 

 uzyskania wszystkich informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, 

 sporządzenia niezbędnego wniosku w imieniu Zamawiającego celem uzyskania decyzji o pozwoleniu  
na budowę, 

 uzgadniania z Zamawiającym wszystkich pośrednich elementów będących przedmiotem zamówienia oraz 
wprowadzenia zmian w przedłożonej do uzgodnienia dokumentacji zgodnie z zaleceniami Zamawiającego,  
a jeżeli te zalecenia są niezgodne z przepisami Pzp, z zasadami wiedzy technicznej lub mogą wyrządzić 
szkodę, może od nich odstąpić informując Zamawiającego o przyczynach odstąpienia, 

 uwzględnienia uregulowań ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności zasadę uczciwej 
konkurencji. Opisując urządzenia i materiały przewidziane do wykorzystania w trakcie przyszłej realizacji robót 
należy posługiwać się obiektywnymi cechami technicznymi, jakościowymi, a w szczególności nie odwoływać 
się do producenta, typu, marki, znaku handlowego, patentu itp. lub pochodzenia, źródła lub szczególnego 
procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby 
to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba  
że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu 
zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy  
„lub równoważny”, 

 wykonania projektu w oparciu o zatwierdzoną koncepcję, 

 sporządzenia nie wymienionych imiennie opracowań, a niezbędnych z punktu widzenia kompletności 
przedmiotowej dokumentacji pod kątem uzyskania decyzji organów administracji państwowej i samorządowej 
czy innych jednostek branżowych uzgadniających dokumentację. 

 
Dokumentacja techniczna powinna być zrealizowana  zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa, zwłaszcza z: 

 Ustawą z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych, Ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności 
przemysłowej,  
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 Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz.1332 z późn. zmianami) i wszystkimi  
wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi, 

 Ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2017 poz. 1073   
z późn. zmianami), 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego  (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zmianami),   

 Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.   
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462), 

 Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579),  

  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych  kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym  
(Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r., nr 130, poz. 1389). 

5. Wspólny słownik zamówień (CPV):  
CPV 71200000-0 - usługi architektoniczne i podobne 
CPV 71320000-7 - usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
CPV 71221000-3 - usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

7. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i nie będzie wybierał najkorzystniejszej oferty 

z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
 

ROZDZIAŁ IV 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
Termin realizacji zamówienia: do 110 dni od dnia podpisania umowy. 

 
ROZDZIAŁ V 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

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

1.1 Nie podlegają wykluczeniu  

1.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej, tj. 
wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu  składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: 
dwóch opracowań dotyczących budowy obiektów służby zdrowia o łącznej powierzchni użytkowej 
wynoszącej min 4000 m2. 

 

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, wobec 
którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.  
 
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie 
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dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 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 Pzp (art. 22a ust. 3 Pzp). 
 
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują roboty 
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 22a ust. 4 Pzp). 
 
W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym 
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi 
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które 
określają w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

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

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 

W przypadku wykazania doświadczenia, które udostępni inny podmiot, Wykonawca do oferty załącza 
pisemne zobowiązanie do udostępnienia tego doświadczenia wystawione przez podmiot udostępniający. 
 

 
ROZDZIAŁ VI 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

 
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty każdy wykonawca musi 

dołączyć aktualne na dzień składania ofert OŚWIADCZENIA stanowiące wstępne potwierdzenie, że 
Wykonawca: 

a. nie podlega wykluczeniu; 
b. spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie składa 

każdy z Wykonawców. Oświadczenie ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków 
udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa  
w pkt. 1 niniejszego rozdziału. W przypadku wykazania doświadczenia, które udostępni inny podmiot, 
Wykonawca do oferty załącza pisemne zobowiązanie do udostępnienia tego doświadczenia wystawione 
przez podmiot udostępniający. 

4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. W tym celu  
w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału Wykonawca wypełnia część dotyczącą 
żądania Zamawiającego. 
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5. OŚWIADCZENIA, o których mowa w pkt 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie 
pisemnej wraz z Ofertą. Propozycje treści oświadczeń zostały zamieszczone w załączniku nr 3 i 4 
do niniejszej SIWZ. 
 

UWAGA: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 
której mowa wart. 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 (wzór oświadczenia – załącznik nr 5 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
Zamawiający korzysta z procedury określonej w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp. 
W procedurze, o której mowa powyżej w pierwszej kolejności Zamawiający dokonuje oceny ofert pod 
kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po 
czym wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza 
(uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. bada 
oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 Pzp. W 
postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadami określonymi w art. 24 aa ma zastosowanie  
art. 26 ust. 3 Pzp. 

6. 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: 

a) wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, 
oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,  
na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 

 

ROZDZIAŁ VII 
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI 

 
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą 

przekazywać pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty. 
2. Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego osobiście lub za pośrednictwem 

posłańca. 
3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 

postępowania określonym w SIWZ tj. P/12/2017. 
4. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest  

Justyna Kotyś-Bęben, tel. 77/54-14-241 i Wiesław Radzik, tel. 77/54-14-279, fax 77 54 14 237. 
5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 
18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

6. Każdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści 
SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień na zadane pytania niezwłocznie, jednak nie później niż na 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  
do składania ofert. 

7. Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji Wykonawcy zwracają się do Zamawiającego z zachowaniem 
sposobu porozumiewania się opisanego w niniejszym rozdziale. Pismo o wyjaśnienia treści  SIWZ ma 
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mieć dopisek: Zapytanie do SIWZ P/12/2017  „Rozbudowa Wojewódzkiego Specjalistycznego 
Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi”  - opracowanie dokumentacji” 

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 informację  
na stronie internetowej. 

9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu, o którym 
mowa w zdaniu poprzednim, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

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

11. Wpływ pisemnych dokumentów oraz ofert potwierdzany będzie na życzenie Wykonawcy przez 
upoważnionego pracownika Sekretariatu Zamawiającego. 

12. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą telefaksu uważa się 
za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłoczne 
potwierdzona pisemnie. 

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

14. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 
 

ROZDZIAŁ VIII 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium przez Wykonawców. 

 
ROZDZIAŁ IX 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. 
2.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert art.85 ust.5 ustawy 

PZP. 
3. 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. 

 

ROZDZIAŁ X 
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 
1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotowaną ofertą 

zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 
2. Oferta oraz załączone do niej dokumenty muszą być dokumentem sporządzonym w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, podpisanym zgodnie z zasadami reprezentacji wykonawcy. 
3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ofertę należy sporządzić 

na formularzach zgodnych, co do treści z formularzami stanowiącymi załączniki do SIWZ. 
4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
5. Postępowanie w całości będzie prowadzone w języku polskim. 
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
7. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
8. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, 

nadpisanie, etc. powinno być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty. 
9. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, podpisane lub parafowane przez wykonawcę i 

trwale ze sobą połączone (zszyte lub zbindowane). 
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10. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.4 Ustawy o zwalczeniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), winne być opatrzone napisem  
„zastrzeżone”, nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wydzielone  
w odrębnej kopercie; Wykonawca nie może zastrzec informacji określonych w art. 86 ust. 4 Pzp. 
Zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania 
ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Powyższy przepis nakłada na Wykonawcę obowiązek wykazania, iż zastrzeżone w ofercie informację 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  
Zamawiający powinien więc jednocześnie z zastrzeżeniem otrzymać materiał pozwalający mu na ocenę 
skuteczności zastrzeżenia, że dane te są w istocie tajemnicą przedsiębiorstwa. Zamawiający zaleca, aby 
informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej 
wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od 
pozostałych, jawnych elementów oferty.  

11. Ofertę wraz z załączonymi dokumentami należy złożyć w zaklejonym, nieprzezroczystym i nienaruszonym 
opakowaniu w Sekretariacie Zamawiającego i oznaczyć w następujący sposób :  

  Wojewódzki Specjalistyczny Zespól Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi 

          ul. Wodociągowa 4 

              45-221 Opole 

z dopiskiem: Oferta na: P/12/2017 „Rozbudowa Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu 
Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi”  - opracowanie dokumentacji” 

Nie otwierać przed dniem 23-10-2017.r., godz. 11:00. 

 
12. Opakowanie, w którym znajduje się oferta również ma być opisane nazwą i adresem Wykonawcy. 

13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę tylko przed upływem terminu 
składania ofert. 

14. O wycofaniu oferty Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego na piśmie. 

15. Zmianę oferty Wykonawca powinien zamieścić w zapieczętowanej kopercie. 

16. Wykonawcy swoje oferty mogą przesłać pocztą lub drogą kurierską pod warunkiem,  
że wpłyną one do siedziby Zamawiającego, SEKRETARIATU, w godzinach jego pracy (czynny od godz. 7.25 
do 15.00) do upływu terminu przewidzianego na składanie ofert. W przeciwnym razie oferta, która wpłynęła 
do innych komórek organizacyjnych, lub po godzinach pracy może zostać z tego powodu nie zarejestrowana 
w wyznaczonym czasie i zgodnie z art. 84 ust. 2 Pzp. 

 

ROZDZIAŁ XI 
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego   

im. św. Jadwigi ul. Wodociągowa 4,  45-221 Opole do dnia 23-10-2017 r. do godziny 10:00. 
2. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:00 w budynku administracyjno - hotelowym  

na I piętrze w dziale Administracyjno-Technicznym (DAT), ul. Wodociągowa 2, 45-221 Opole. 
3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do 

Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 
4. Otwarcie ofert jest jawne. 
5. Zamawiający dokonuje otwarcia ofert według zasad wynikających z art. 86 Pzp. 
6. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy, na zasadach określonych w art.84 ust. 2 ustawy. 
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7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje 
dotyczące: 

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

ofertach. 

 
ROZDZIAŁ XII 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  
 

1. Podstawą obliczenia ceny ofertowej i jednocześnie wynagrodzenia Wykonawcy jest opis przedmiotu 
zamówienia oraz wzór umowy z załącznikami. 

2. Cenę oferty należy podać w „FORMULARZU OFERTOWYM”. 
3. W ofercie należy uwzględnić koszt wszystkich czynności niezbędnych do opracowania dokumentacji 

projektowej i podać: 

 cenę opracowania dokumentacji (brutto), 
4. Cena ofertowa winna zawierać należny podatek od towarów i usług (VAT 23%). 
5. Zamawiający  zgodnie z art. 87 ust. 2  pkt. 2 Pzp  dokona  poprawienia  w  ofercie Wykonawcy omyłek 

rachunkowych polegających na błędnych działaniach arytmetycznych z uwzględnieniem konsekwencji 
rachunkowych dokonanych poprawek. 

 
ROZDZIAŁ XIII 

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

 
1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:  

 
cena (waga = 60%)- maksymalnie 60pkt. 
termin realizacji zamówienia (waga = 40%)- maksymalnie 40pkt. 

 
I kryterium cena (waga = 60%)- maksymalnie 60pkt. - najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta o najniższej 

cenie, pozostali oferenci odpowiednio mniej, stosownie do wzoru: 
 

(Cn : Cb) x 60 
gdzie:  
Cn - najniższa oferowana cena spośród nie odrzuconych ofert 
Cb -cena oferty badanej.  
 
II kryterium termin realizacji zamówienia (waga = 40%)- maksymalnie 40pkt. 
 
Maksymalny termin realizacji zamówienia – 110 dni,  
minimalny termin realizacji zamówienia – 90 dni. 
 
Sposób obliczania wartości punktowej: 
 

[(110 – Trz) : 20] x 40 
gdzie: 
Trz – ilość dni terminu realizacji zamówienia podany przez Wykonawcę. 
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UWAGA: Zaproponowanie terminu realizacji zamówienia dłuższego niż 110 dni i krótszego niż 90 dni, 
będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy jako niezgodnej z treścią SIWZ na podstawie art. 89 
ust.1 pkt 2 Pzp. 
 

Łączną ocenę oferty stanowić będzie suma punktów otrzymanych w ww. kryteriach.  
Ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów Zamawiający uzna za najkorzystniejszą.  
 

ROZDZIAŁ XIV 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym postępowaniu  
o zamówienia publiczne. 
 

ROZDZIAŁ XV 
ISTOTNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY 

 
1. Podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie związania ofertą, w sposób 

ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny 
ofert. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób 
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu 
zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.  

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.  
4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.  
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu 
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród 
pozostałych ofert. 

 
ROZDZIAŁ XVI 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
 

W toku postępowania środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI Pzp, przysługują podmiotom, o których mowa 
w art. 179 Pzp. Odwołanie przysługuje w przypadkach określonych w art. 180 oraz w terminach opisanych w art. 
182 Pzp. 
 

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

Załączniki składające się na integralną część SIWZ: 
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 
2. Wzór umowy  – załącznik nr 2 
3. Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 3 i 4; 
4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5; 
5. Wykaz usług wykonanych; 
6. Wzór zobowiązania; 
7. Przewidywana lokalizacja projektowanego budynku nr 1. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

P/12/2017  
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU 
NIEOGRANICZONEG, KTÓREGO WARTOŚĆ JEST RÓWNA LUB PRZEKRACZA KWOTY OKREŚLONE  

W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PZP 
 

Dane dotyczące Wykonawcy: 
 
Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………....……. 
 
Adres Wykonawcy………………………………………………………………………………… 
 
NIP ………………………..      Regon…………………………. 
 
NR KONTA ………………………………………………………………………………………. 
 
Telefon ……………………     Faks …………………………... 
 
Email ………………………………………. 
 
Osoba odpowiedzialna za kontakt z Zamawiającym……………………………………………………….. 

 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem Tak*/Nie* 
 
Dane dotyczące Zamawiającego: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi 
ul. Wodociągowej 4,  45 – 221 Opole.  
 
W odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony P/12/2017 na zadanie pn.: „Rozbudowa Wojewódzkiego 
Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi” - opracowanie dokumentacji” 
składamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako wyłączną podstawę procedury przetargowej. 
 
1.Oferta jest złożona przez:  
 
a) firmę*…………………………………………………………………………………….……….. 

(podać nazwę firmy jako podmiotu występującego samodzielnie) 
która ustanowiła*/nie ustanowiła* pełnomocnika do reprezentowania  

a-1) w postępowaniu, 
a-2) w postępowaniu i do zawarcia umowy, 
(podkreślić które pełnomocnictwo ustanowiono) 

Wymienione pełnomocnictwo zostało załączone do oferty* 
 
b) spółkę cywilną* składającej się z następujących wspólników: 
 - ............................................................................................................................................................ 
 - ............................................................................................................................................................ 
która ustanowiła*/nie ustanowiła* pełnomocnika do reprezentowania spółki: 
                                                                                      b-1) w postępowaniu, 
                                                                                      b-2) w postępowaniu i do zawarcia umowy, 
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                                                                                                         (podkreślić które pełnomocnictwo ustanowiono) 
Wymienione pełnomocnictwo zostało załączone do oferty* 
 
c) konsorcjum* zawiązane w składzie: 
…………………………………………………………..……  Wykonawca – lider konsorcjum, 
………………………………………………………………… Wykonawca - członek konsorcjum, 
które na podstawie art. 23 ust. 2 Pzp ustanawia pełnomocnika do reprezentowania: 
                                                                                      c-1) w postępowaniu, 
                                                                                      c-2) w postępowaniu i do zawarcia umowy, 
                                                                                                          (podkreślić rodzaj ustanowionego 
pełnomocnictwa) 
Wymienione pełnomocnictwo zostało załączone do oferty. 

 Wykonawców-członków konsorcjum będą obowiązywały zasady odpowiedzialności solidarnej dłużników określone w art. 366 § 1 
Kodeksu  cywilnego. 

 Zgodnie z art. 141 Pzp Zamawiający posiada uprawnienia do domagania się wykonania części lub całości zamówienia od wszystkich 
Wykonawców - członków konsorcjum, kilku z nich lub każdego z osobna. 

 
2. Warunki płatności - zgodnie z § 5 wzoru umowy. 
3. Termin realizacji – 110 dni z zastrzeżeniem pkt. 7 formularza ofertowego. 
4. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania 

ofert. 
5. Oświadczamy, że podana w niniejszym Formularzu ofertowym cena zawiera wszelkie koszty, jakie poniesie 

Zamawiający z tytułu realizacji umowy. 
6. Oświadczamy, że, w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na 

warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wzorze umowy i wszelkich do nich 
załącznikach. 

7. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto: 
 

Lp. Zakres 
Koszt opracowania 

dokumentacji (brutto) 

1 2 3 

1. 
„Rozbudowa Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu 
Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi”  - opracowanie 
dokumentacji” 

 

 
 

II kryterium – termin realizacji  …………….. dni** 
 

maksymalny termin realizacji zamówienia – 110 dni,  
minimalny termin realizacji zamówienia – 90 dni 
patrz rozdział XIII kryterium oceny ofert 

 
8. Informuję, że wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od 
towarów i usług stosowany jest do transakcji sprzedaży towarów, które są wymienione w załączniku nr 11 do 
tej ustawy). 
Jeśli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług, należy wskazać: 

 
a) Nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego 

obowiązku podatkowego:  ..……………………….…….……….………… 
………………………………………………………………………………..…………..…..… 
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b) Wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku: …………..………………..……………… 

9. Adresy stron internetowych ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, z których Zamawiający 

pobierze wskazane przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty: 

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

(adres strony internetowej)      (dokument/oświadczenie) 

10. Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 

 

 

 

…………….…………………………………………….. 
(podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących firmę) 

* niepotrzebne skreślić; 
** należy wypełnić 
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Załącznik nr 2 do SIWZ  

 

UMOWA P/12/2017  (WZÓR)  
 
Zawarta w Opolu w dniu ...............................-2017 roku pomiędzy : 
 
Wojewódzkim  Specjalistycznym Zespołem Neuropsychiatrycznym im. św. Jadwigi ul. Wodociągowa 4,  
45-221 Opole,     
 
Regon 000294303  NIP 754-18-73-654 
 
reprezentowanym przez: 
 
mgr Krzysztofa Nazimka – Dyrektora 
 
 
zwanego w dalszej części umowy „ ZAMAWIAJĄCYM ” 
 
a: 
……………………………………………. 
reprezentowanym przez: 
 
…………………………….. – …………………………….. 
zwanym w dalszej części  umowy   „WYKONAWCĄ”. 
 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY   
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 

2017, poz. 1579 ze zm.) dalej: „Prawo zamówień publicznych” albo „Pzp” -, w trybie przetargu nieograniczonego 

została zawarta umowa, zwana dalej w treści „Umową” o następującej treści: 

 

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację projektowo-kosztorysową w ramach 
zadania pn.: „Rozbudowa Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. 
Jadwigi - opracowanie dokumentacji” 
w zakresie  szczegółowo określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

§ 2 

TERMIN WYKONANIA 
1. Ustala się następujące terminy wykonania przedmiotu Umowy: 

a) rozpoczęcie prac projektowych następuje z dniem zawarcia Umowy, 
b) przedłożenie do zatwierdzenia koncepcji w terminie do 30 od dnia zawarcia umowy 
c) przekazanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przygotowanie wniosku o 

pozwolenie  na  budowę  – …………….… dni. 
 

2. W przypadku, gdy okaże się, że nie jest możliwym zrealizowanie Umowy w terminach określonych powyżej, 
z przyczyn od Wykonawcy niezależnych, np. z uwagi na przedłużającą się procedurę w organach 
administracyjnych, o okres ten zostanie przedłużony termin wykonania Umowy. 
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§3 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, standardami, etyką zawodową, zasadami wiedzy technicznej oraz  
z postanowieniami niniejszej Umowy. 
 

§ 4 

ODBIORY 
1. Przekazanie przedmiotu Umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego. 
2. Wykonawca opatrzy dokumentację, będącą przedmiotem Umowy, jak również jej składniki stanowiące 

przedmiot odbioru, w pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie   
z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej w tym, że: dokumentacja jest 
kompletna,   skoordynowana  w   zakresie   wszystkich   branż,  spełnia wymagania użytkowe, podaje 
rozwiązania szczegółowe umożliwiające realizację  zadania inwestycyjnego. 

3. Zamawiający zapozna się z przedłożoną dokumentacją  w terminie do 10 dni roboczych od daty jej złożenia 
przez Wykonawcę i dokona w tym terminie jej odbioru. W razie stwierdzenia istnienia w dokumentacji 
projektowej wad lub braków, Zamawiający odmówi odbioru i wniesie uwagi w formie pisemnej. Wykonawca 
jest zobowiązany do dokonania poprawek, zgodnie z uwagami Zamawiającego, nie później niż w ciągu 3 dni 
roboczych od ich zgłoszenia, a następnie do ponownego przedłożenia dokumentacji do odbioru. 

4. Zamawiający przystępuje do czynności odbioru w odniesieniu do poprawionego opracowania i dokonuje 
odbioru w terminie 3 dni roboczych, jeżeli wskazane wady i braki zostały usunięte. Potwierdzeniem 
dokonania odbioru będzie podpisany protokół zdawczo - odbiorczy. 
 

§ 5 

WYNAGRODZENIE 
1. Wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu wykonania przedmiotu Umowy, opisanego w § 1, ustala się w wysokości: 

brutto ……… zł  (słownie złotych: ……………………….. złotych)  w tym podatek VAT w wysokości 
obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 

2. Podstawą wystawienia  faktury będzie podpisany protokół zdawczo-odbiorczy. 
3. Płatność nastąpi po dokonaniu czynności odbioru przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, przelewem  na 

rachunek wskazany przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury. 
 

§6 

WSPÓŁPRACA 
1. Strony zobowiązują się współdziałać w sprawach objętych umową. W tym celu: 

a) Wykonawca będzie na bieżąco informował Zamawiającego o przebiegu prac objętych umową w 
formie uzgodnionej z Zamawiającym, 

b) Zamawiający upoważni osobę wskazaną przez Wykonawcę do występowania w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego, w celu uzyskania opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych. 

 
§ 7 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości za przedmiot Umowy. 
2. Termin gwarancji wynosi trzy lata i liczy się od daty protokolarnego odbioru przedmiotu Umowy. 
3. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji jakości 

Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy. 
4. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji za wady przedmiotu umowy wygasają w stosunku 

do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za 
wady robót wykonanych na podstawie przedmiotu Umowy. 
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§ 8 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku, gdy: 

a) Wszczęto przeciwko Wykonawcy postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe, 
b) Nastąpiła istotna okoliczność powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym. 

2. W przypadku nie realizowania przedmiotu Umowy w terminie umownym z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy. 

3. W okolicznościach, o których mowa w ust. 1 Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie 
proporcjonalne do zakresu wykonanych prac. 
 

§ 9 

KARY UMOWNE 
1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne liczone od całości 

wynagrodzenia brutto. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:  

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego 
w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 

b) za opóźnienie w usunięciu wad w przedmiocie Umowy karę umowną w wysokości 0,2 % 
wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego na 
usuniecie wad,  

c) za odstąpienie od Umowy z winy Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia 
określonego w § 5 ust. 1. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia poniesionych strat do pełnej ich wysokości. 
4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość naliczonych kar umownych. 
5. W przypadku naliczenia kar umownych, Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową. Zamawiający 

ma prawo wezwać Wykonawcę do zapłaty kar w wyznaczonym terminie albo potrącić kary umowne wraz z 
odsetkami z wierzytelności Wykonawcy. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, 
określonego w § 5 ust. 1 Umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada 
Zamawiający z wyłączeniem przesłanek o których mowa w art. 145 ust.1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
 

§ 10 

PRAWA  AUTORSKIE 

1. Z chwilą podpisania protokołu zdawczo odbiorczego Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie 
prawa majątkowe do dokumentacji na następujących polach eksploatacji: 
a) prawa do opracowania utworu, a w szczególności jego przeróbki lub adaptacji, 
b) prawa  do opracowania utworu polegającego na sporządzeniu utworów zależnych, w szczególności 

projektów architektonicznych, budowlanych i wykonawczych oraz innych opracowań,   
c) prawa do wykorzystania projektów do realizacji zamierzenia inwestycyjnego, w tym wykonywania robót 

budowlanych;  
d) wszystkich innych polach eksploatacji wymienionych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).  
 

§ 11 

PODWYKONAWCY 
1. Wykonawca zastrzega, a Zamawiający wyraża zgodę, na powierzenie wykonania części dokumentacji 

podwykonawcom – wyspecjalizowanym jednostkom projektowym, z zastrzeżeniem, że nie spowoduje  
to zmiany warunków niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca odpowiada za jakość i terminowość prac powierzonych do wykonania podwykonawcom tak jak 
za działanie własne. 
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3. Wykonawca powierzając wykonanie części dokumentacji podwykonawcom, zobowiązuje się w umowie  
z podwykonawcą zastrzec spełnienie wymagań związanych z okresem gwarancji i rękojmi. 

4. W przypadku powierzenia wykonania części dokumentacji podwykonawcom, na Wykonawcy spoczywa 
obowiązek zapłaty podwykonawcom należnego wynagrodzenia. 

 
§ 12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego o ile przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

 

§ 13 

Cesja wierzytelności Wykonawcy wynikająca z niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w trybie  
i na zasadach, o których mowa w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej  
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.). 
 

§ 14 

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku 
porozumienia spory będzie rozstrzygał właściwy Sąd w Opolu. 
 

§ 15 

Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 16 

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

 
 
 
 
 

WYKONAWCA                                                                                           ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

Oświadczenie wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Wykonawca: 

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

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

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn.: P/12/2017 „Rozbudowa Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu 

Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi”  - opracowanie dokumentacji” 

prowadzonego przez 

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi  
ul. Wodociągowa 4, 45 – 221 Opole. 

 

oświadczam, co następuje: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

 

_________________ dnia ____ ____ 2017 roku 

___________________________ 

                  (podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

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

podstawie art1. …………. 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…………… 

_________________ dnia ___ ___ 2017 roku   ___________________________ 

        (podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika) 

                                                           
1
 Wypełnić tylko wówczas, gdy w stosunku do wykonawcy zachodzą okoliczności dotyczące wykluczenia. W przeciwnym 

przypadku punkt pozostawić nie wypełniony bądź przekreślić. 



   

P/12/2017 Rozbudowa Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego  
im. św. Jadwigi - opracowanie dokumentacji 

 

 
  

19 

 

Oświadczenie podmiotu  

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

publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)  

 
 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA2: 

 

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

postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… 

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

podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

_________________ dnia ___ ___ 2017 roku 

 

___________________________
(podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

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. 

 

_________________ dnia ____ ____ 2017 roku 

_________________________ 

       (podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Wypełnić jedynie wówczas, gdy Wykonawca powołuje się na potencjał podmiotu trzeciego. W przeciwnym przypadku punkt 

pozostawić nie wypełniony bądź przekreślić. 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

Oświadczenie wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Wykonawca: 

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

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

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn.: P/12/2017 „Rozbudowa Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu 

Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi”  - opracowanie dokumentacji” 

 

prowadzonego przez 

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi  
ul. Wodociągowa 4, 45 – 221 Opole. 

 

oświadczam, co następuje: 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu. 

 

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

       ………………………………………… 

(podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW3:  

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegam na 

zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

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

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

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

……………………………………………………..…………………… 

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

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

 

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

           ………………………………………… 

  (podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

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(y) Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Wypełnić jedynie wówczas, gdy Wykonawca powołuje się na potencjał podmiotu trzeciego. W przeciwnym przypadku punkt 

pozostawić nie wypełniony bądź przekreślić. 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

 
 
 

ZNAK SPRAWY P/12/2017 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA „Rozbudowa Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu 
Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi” - opracowanie dokumentacji” 

 
 

Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w w/w 

postępowaniu, oświadczam że: 

 

 nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  z żadnym 

Wykonawcą który złożył odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu* 

 

 należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, z niżej 

wymienionymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu*: 

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

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

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

W związku z powyższym do oświadczenia dołączam dowody, że powiązania z w/w Wykonawcami nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia*.  

 

 

 *- niepotrzebne skreślić 

 

…………………………………………..………………………… 
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pieczątka  firmowa Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
O PRZYNALEŻNOŚCI/ BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI 

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy PZP 
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Zobowiązanie 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………… 

nazwa podmiotu udostępniającego 
 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
nazwa podmiotu przyjmującego 

 
 
Zobowiązuję się do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia:  

 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu (doświadczenie) 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
zakres i okres udziału  innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego  

(np. jaki zakres zamówienia, jaka część zamówienia, jaki rodzaj usług) 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia 

(np. czynny udział – podwykonawstwo) 
 

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

czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
zdolności technicznej lub zawodowej, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą 

 
 
 
 
 

 ……………………………………………….. 
 (podpisy i pieczęcie imienne osób  

reprezentujących podmiot udostępniający) 
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Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert  
(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie). 

 
W celu potwierdzenia wymogów art. 22 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 1b Pzp, tj. posiadania zdolności technicznej lub 
zawodowej czyniących nas zdolnymi do wykonania usług będących przedmiotem zamówienia oświadczamy, 
że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonaliśmy następujące usługi:  
 

Lp. 

Przedmiot  
(należy podać zakres 

informacji opisany 
 w warunku udziału  
w postępowaniu) 

Podmiot, na rzecz 
którego usługi zostały 

wykonane 

Wartość  
(brutto) zł 

Data 
wykonania 
dd/mm/rrrr 

 
1. 

 
 

   

 
2. 

    

 
3. 

    

 
Do wykazu należy dołączyć dowody, czy usługi wskazane w wykazie zostały wykonane należycie. 
 
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego  
usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest  
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 
 
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu  składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: 

 dwóch opracowań dotyczących budowy obiektów służby zdrowia o łącznej powierzchni użytkowej 
wynoszącej min 4000 m2. 

 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z 
art. 297 Kodeksu karnego. 
 

 

………………………….............. 
(podpisy i pieczęcie imienne osób 
reprezentujących Wykonawcę) 
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Przewidywana lokalizacja projektowanego budynku nr 1 

 


