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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/13/2017 

 

ROZDZIAŁ II 
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

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

nieograniczonego na podstawie ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 
2. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia 

poniżej 5 225 000 euro.  
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie postanowienia Pzp. 
4. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, oraz umieszczone 

na tablicy ogłoszeń Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi 
oraz na stronie internetowej Zamawiającego. 

5. Zamawiający dokona oceny ofert na zasadach określonych w art. 24aa ustawy PZP 
 

 
ROZDZIAŁ III 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiot zamówienia: 
Wykonanie robót budowlano montażowych pod nazwą  „ Modernizacja dwóch zbiorników stanowiących 
rezerwowe źródło zaopatrzenia w wodę pitną” Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu 
Neuropsychiatrycznego im św. Jadwigi” przy ul. Wodociągowej 4 w Opolu . 

 
1. Na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im św. Jadwigi istnieję 

dwa żelbetowe zbiorniki na wodę o pojemność każdy po 50 m3. Projekt przewiduje ich rozbiórkę w ich 
miejsce osadzenie pod powierzchnią ziemi również dwóch zbiorników o pojemności 2 x 50 m3 każdy  ze 
stali nierdzewnej o oznaczeniu 1.4301. Zbiorniki te winny być podłączone do istniejącego system 
instalacji wodociągowe.  
1.1 Zakres przewiduje ponadto: 

- rozbiórkę istniejącej żelbetowej komory technicznej 
- demontaż instalacji sanitarnej i elektrycznej 
- rozbiórkę nawierzchni drogowej 

1.2 Wykonanie : 
- wykopów głębokich (w marglu) 
- ogrodzenia wraz z furtką 
- zewnętrznej sieci wodnej 
- zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej 
- przepompowni 
- studzienki rozprężnej 
- komory zapasów 
- instalacji elektrycznej 
- parkingu z kostki brukowej na 10 stanowisk 

http://www.wszn.opole.pl/
mailto:sekretariat@wszn.opole.pl
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- chodnika z kostki brukowej 
- nasadzeń 5 drzew 
- trawnika na terenie inwestycji 

 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi projekt budowlany, przedmiar robót oraz STWiOR. 

Wskazane w opisie znaki towarowe, patenty, pochodzenie należy traktować jako przykładowe. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych do wymienionych w opisie przedmiotu 

zamówienia z zastrzeżeniem, by parametry jakościowe i cechy  użytkowe rozwiązań równoważnych nie 

były gorsze od opisanych przez Zamawiającego. Wszystkie nazwy ujęte w przedmiarach robót, 

kosztorysach ofertowych, projektach budowlanych i specyfikacji technicznej odnoszą się do zastosowań 

równoważnych lub zamiennych klas, typów i firm. 

3. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze 

umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.  

4. Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej zapoznając się z terenem 

budowy i jego otoczeniem. 

5. Wspólny słownik zamówień (CPV): 

45000000-7 – Roboty budowlane; 

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę; 

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne; 

45262300-4 – Betonowanie; 

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni; 

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji; 

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne; 

45247270-3 – Budowa zbiorników; 

45262310-7 – Zbrojenie; 

45320000-6 - Roboty izolacyjne; 

45321000-3 - Izolacja cieplna. 

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

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i nie będzie wybierał najkorzystniejszej oferty 

z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

8. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.  

9. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych oraz nie przewiduje zwrotu kosztów udziału   

w postępowaniu. 

10. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do umowy w przypadkach określonych w art. 

144 ustawy Pzp, jeżeli zaistnieje konieczność ich wprowadzenia. 

11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z 

kluczową częścią zamówienia na roboty budowlane. 

12. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących roboty objęte przedmiotem zamówienia w zakresie realizacji czynności 
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polegających na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – 

Kodeks pracy (Dz.U. 2016r. poz. 1666,2138 i 2255 oraz z 2017r. poz. 60 i 962). 

13. W celu udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp 
Wykonawca powinien oświadczyć w formularzu ofertowym, że osoby wykonujące określone  
w SIWZ czynności w zakresie realizacji zamówienia będą zatrudnione na podstawie umowy o 
pracę.  

a) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę min. 2 osób  (pracowników fizycznych) wykonujących 
wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia . Wymóg nie dotyczy 
kierownika budowy.  

 roboty w zakresie montażu instalacji sanitarnych sieci wodnej  
b) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane  
w ppkt. „a” czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

 

 żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  
i dokonywania ich oceny,  

 żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów,  

  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

c) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ppkt a czynności w trakcie realizacji zamówienia:  

d) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
podwykonawcy;  

e) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 
dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym 
zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych .; 

f) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

g) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt. „a”  czynności Zamawiający przewiduje 
sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 
10 ust. 5) umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
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niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osoby/osób wykonujących wskazane w ppkt. „a”  czynności. 

h) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy.  

 
14. UWAGI DLA WYKONWCÓW 

Zamawiający informuje, że wydana został przez Prezydenta miasta Opola Decyzja pozwolenia na 
budowę nr 376/17 z dnia 09-06-2017 którą Zamawiający posiada – załącznik nr 8 

 

ROZDZIAŁ IV 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
1. Termin rozpoczęcia : do 14 dni licząc od dnia podpisania umowy. 
2. Termin zakończenia : upływa z dniem 30-03-2018 r. 

 
ROZDZIAŁ V 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego, 
warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej  :  

 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie  odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 
sumę gwarancyjną nie niższą niż  oferowane wykonanie przedmiotu zamówieni. 
Ubezpieczenie takie należy dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy tylko 
do oferty najkorzystniejszej. Z ubezpieczenia wynikać musi jednoznacznie, że dotyczy tego 
postępowania. 

b) zdolności technicznej lub zawodowej : 

 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną  polegającą na budowie lub 
przebudowie sieci zewnętrznych instalacji sanitarnych wodociągowych o  wartości nie 
mniej niż 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset  tysięcy złotych 00/100). 

 
Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, 
zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje 

  Kierownikiem  budowy, który  posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 
w zakresie zgodnym w przedmiotem zamówienia w specjalności inżynieryjnej bez 
ograniczeń. 
 

2. Wykonawca składający ofertę zobowiązuje się w przypadku podpisania umowy, do skierowania do pracy 
osób wskazanych w wykazie. W przypadkach losowych wykluczających zatrudnienie osoby wskazanej 
 w wykazie, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia osoby o nie mniejszych kwalifikacjach 
zawodowych, doświadczeniu niezbędnym do wykonania zamówienia, a także wykonywanych przez nich 
czynności. 

3. 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 (art. 22a ust. 1 Pzp). 
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4. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a 
ust. 2 Pzp). 

5. 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 Prawa (art. 22a ust. 3 Pzp). 

6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują roboty 
budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 22a ust. 4 Pzp).    

7. 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. 

Wzór zobowiązania załączono do SIWZ. Zobowiązanie ma być podpisane przez osobę/osoby reprezentujące 
podmiot udostępniający i dołączone do formularza „Formularz ofertowy”. 

8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału w 
postępowaniu określonych w rozdz. V pkt 1 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo 
wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. 

9. Na podstawie art. 22d ust. 2 Pzp 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. 

 
 

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. 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. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa 
w rozdziale VI. 1 niniejszej SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Oświadczenie ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia 
w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak 
podstaw wykluczenia. 
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4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza 
informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI . 1 niniejszej SIWZ 

5. 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 składa także oświadczenie o którym mowa w rozdziale VI niniejszej SIWZ 
dotyczące tych podmiotów/zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa  
w pkt. 1 niniejszego rozdziału. 
 

 
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. 
 
UWAGA: 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. 2 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 oceniona 
jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, do złożenia w wyznaczonym,  
nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub 
dokumentów: 

a) 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 co 
najmniej jedną robotę budowlaną  polegającą na budowie lub przebudowie sieci zewnętrznych 
instalacji sanitarnych wodociągowych o  wartości nie mniej niż 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset  
tysięcy złotych 00/100) 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. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 
niniejszego zamówienia ich doświadczenie będzie ocenione łącznie. Wykonawcy składający ofertę 
wspólną przedstawiają razem jeden dokument. 

c) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do 
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw 
do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. 
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Zamawiający samodzielnie pobierze właściwy dokument za pomocą bezpłatnych  
i ogólnodostępnych baz danych.  

 
PODMIOTY ZAGRANICZNE 

 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów o których mowa w pkt c, składa odpowiednio: 

 
c1.,- dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,  

potwierdzające odpowiednio, że:  

 nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo 
że 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 – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert.  

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 

 
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. c1., zastępuje się je dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym  
ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (wystawione z 
terminami jak powyżej). 
 
 

ROZDZIAŁ VII 
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI 

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

przekazywać pisemnie, faksem 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/13/2017. 
4. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami: jest  referent  

ds. zamówień publicznych Justyna Kotyś-Bęben, tel. 77/5414241, 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 
mieć dopisek: Zapytanie do SIWZ P/13/2017  „Modernizacja dwóch zbiorników stanowiących 
rezerwowe źródło zaopatrzenia w wodę pitną” 
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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 

 
1. Na podstawie art. 45 ust.1 Prawa Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 

Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 11 000,00 PLN. 
2. Wadium ma być wniesione przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku formach podanych  

w art. 45 ust. 6 Pzp. 
3. Poręczenie lub gwarancja powinny zawierać zapis uwzględniający wszystkie warunki zatrzymania wadium, 

określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp. Powinny również zawierać oświadczenie o bezwarunkowym 
zobowiązaniu do zapłaty wskazanej kwoty. W przeciwnym wypadku poręczenie lub gwarancja nie będzie 
spełniała wymagań Zamawiającego.  

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego  
Nr 51 103012210000000054804000 Bank Handlowy S.A. WARSZAWA  Oddział w Opolu. 
Kserokopię polecenia przelewu zaleca się załączyć do oferty. Na poleceniu przelewu należy wpisać: 
„Wadium do oferty P/13/2017 „Modernizacja dwóch zbiorników stanowiących rezerwowe źródło 
zaopatrzenia w wodę pitną”. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego 
wniesieniu w terminie (tj. przed upływem terminu składania ofert) decydować będzie data wpływu środków na 
rachunek bankowy Zamawiającego wskazany powyżej. 

5. W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach lub gwarancjach, oryginał poręczenia lub gwarancji 
należy dołączyć do oferty wraz z kopią poręczenia lub gwarancji poświadczoną za zgodność  
z oryginałem. Zaleca się aby oryginał poręczenia lub gwarancji nie był trwale zszyty/zbindowany  
z ofertą. 

6. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje w przypadkach określonych w art. 46 Pzp. 
7. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców składających ofertę wspólną w rozumieniu  

art. 23 Prawa uważa się za wniesione prawidłowo. 

 
ROZDZIAŁ IX 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni.  
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert art.85 ust.5 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 
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się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy 
jednak niż 60 dni. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane będzie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 
Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

 
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. Do oferta muszą być dołączone  oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi  
w niniejszej specyfikacji.  

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

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

 i trwale ze sobą połączone (zszyte lub zbindowane). 
11. 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 Prawa. 
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.  

12. 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/13/2017 „Modernizacja dwóch zbiorników stanowiących rezerwowe źródło 
zaopatrzenia w wodę pitną” 
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Nie otwierać przed dniem 06-11-2017.r., godz. 11:00. 

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

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

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

16. Zmianę oferty Wykonawca powinien zamieścić w zapieczętowanej kopercie. 

17. 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 06-11-2017 r. do godziny 10:00. 
2. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:00  pod adresem jak wyżej w budynku 

administracyjno - hotelowym na I piętrze w dziale Administracyjno-Technicznym (DAT). 
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 Prawa. 
6. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy, na zasadach określonych w art.84 ust. 2 ustawy. 
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  „FORMULARZ OFERTOWY”. 
3. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego 

przedmiotu zamówienia także z zakresem przewidzianym w prawie opcji, podając ją w zapisie liczbowym 
 i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).  

4. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego).  
5. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost  

z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.  
6. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności 

dotyczących budowy i kosztów z tym związanych, mających wpływ na trwałość gwarancji lub wynikające  
z przepisów odrębnych.  

7. Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do 
wyliczenia ceny. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego - kosztorys do wyliczenia ceny oferty winien 
sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub przedmiarów robót. Wykonawca musi 
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przewidzieć okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Cena ryczałtowa podana w załączniku  
nr 1 do SIWZ musi mieć odzwierciedlenie w kosztorysie ofertowym, szczegółowym, który wykonawca jest 
zobligowane złożyć razem z ofertą.   

8.  Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi  
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 
podatku.  

 
 

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 60 pkt. 
okres gwarancji (waga = 40%)- maksymalnie 40 pkt. 

 
I kryterium cena (waga = 60%)- maksymalnie 60 pkt. - 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: okres gwarancji (waga = 40%) – 40 pkt. 
minimalny okres gwarancji - 24 miesiące, maksymalny okres gwarancji - 36 miesięcy 
 
Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane wg wzoru:  
 

[(G – 24) : 12] x 40 
gdzie:  
G – okres gwarancji (w miesiącach) zaproponowany przez Wykonawcę w złożonej ofercie. 
 
UWAGA: 

a) Zamawiający wymaga minimum 24 miesięcznego terminu gwarancji i nie więcej niż 36 miesięcznego 
terminu gwarancji. Gwarancja liczona będzie od bezusterkowego protokolarnego odbioru robót. 

b) W przypadku braku wpisania w ofercie terminu gwarancji Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje 
minimalny 24 miesięczny okres gwarancji. 

c) W przypadku wpisania terminu gwarancji poza wymaganym zakresem (mniej niż 24 miesięcy lub powyżej 
36 miesięcy) Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp. 

d) Zamawiający wymaga podania terminu gwarancji w pełnych miesiącach. W przypadku podania przez 
Wykonawcę okresu gwarancji w niepełnych miesiącach Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie  
art.89 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp. 

 
Łączną ocenę oferty stanowić będzie suma punktów otrzymanych w ww. kryteriach.  Ofertę, która uzyska 
najwyższą ilość punktów Zamawiający uzna za najkorzystniejszą.  
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ROZDZIAŁ XIV 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
Zgodnie z § 15 wzoru umowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą 
ofertę wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie/formach określonych w art. 148 ust.1 
Prawa w wysokości 3 %  wynagrodzenia umownego. 
 

 
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 Prawa, przysługują podmiotom, o których 
mowa w art. 179 Prawa. Odwołanie przysługuje w przypadkach określonych w art. 180 oraz w terminach 
opisanych w art. 182 Prawa. 
 

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. Niewiążący wzór zobowiązania oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

zamówienia - załącznik nr 6; 
6. Wykaz wykonanych robót budowlanych - załącznik nr 7; 
7. Decyzja pozwolenia na budowę – załącznik nr 8;  
8. Budowa zbiorników część opisowa – załącznik nr 9; 
9. Lokalizacja istniejącego zbiornika żelbetowego – załącznik nr 10; 
10. Projekt budowlany - załącznik nr 11; 
11. Przedmiary robót – załącznik nr 12; 
12. Specyfikacja wykonania i odbioru robót – załącznik nr 13; 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
P/13/2017  

 
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/13/2017 pn. „Modernizacja dwóch zbiorników 
stanowiących rezerwowe źródło zaopatrzenia w wodę pitną” 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 § 6 wzoru umowy. 
3. Termin realizacji – Termin rozpoczęcia : do 14 dni licząc od dnia podpisania umowy. Termin zakończenia : 

upływa z dniem 30-03-2018 r. 
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 …………………………..zł.: 
 

II kryterium – okres gwarancji …………………………………miesięcy – (patrz rozdział XIII kryterium oceny ofert)** 

(min okres gwarancji 24 miesiące max 36 miesięcy) 

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:  ..……………………….…….……….…………………………………………..…… *** 

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

***należy wypełnić tylko w przypadku gdy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 

 

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

wskazane przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty: 

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

(adres strony internetowej)      (dokument/oświadczenie) 

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

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

UMOWA P/13/2017  (WZÓR)  

 

 

W  dniu .................................................... r.  w Opolu pomiędzy  
 
Wojewódzkim Specjalistycznym Zespołem Neuropsychiatrycznym im. św. Jadwigi ul. Wodociągowa 4, 45-221 

Opole 

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 
 
……………………………………………….. - Dyrektora    
a  
……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

NIP: …………………………………………..      REGON: ………………………………………. 
 
zwanym dalej Wykonawcą,   
 
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) dalej: „Prawo zamówień publicznych” albo „Pzp” -, w trybie przetargu 
nieograniczonego została zawarta umowa, zwana dalej w treści „Umową” o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na rzecz Zamawiającego, zgodnie  
z projektem budowlanym, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i ofertą Wykonawcy, na 
warunkach określonych w niniejszej Umowie, roboty budowlano-montażowe związane z realizacją 
inwestycji w ramach zadania pn. 

 
Modernizacja dwóch zbiorników stanowiących rezerwowe źródło zaopatrzenia szpitala w wodę pitną 

 
2.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót w zakresie określonym w ust. 1 niniejszej 

umowy z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.  
3.   Przy wykonaniu robót Wykonawca zobowiązuje się stosować wyroby dopuszczone do używania w 

budownictwie w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego. 
4.  Prace będą wykonywane zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, wymagań 

wynikających z obowiązujących norm, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej. Odstępstwa od tych 
zasad będą skutkowały koniecznością poprawienia zakwestionowanych elementów robót, a także 
karami umownymi zgodnie z § 10  niniejszej umowy. 

 
§ 2 

1. Termin  realizacji przedmiotu umowy –   upływa z dniem 30.03.2018 
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy protokolarnie w terminie do 14 dni od dnia podpisania 

umowy 
 

§ 3 
1. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za nadzór nad realizacją prac prowadzonych przez 

Wykonawcę będzie: …………………………………………… 
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§ 4 
Wykonawca zobowiązuje się do: 
1.  powołania kierownika budowy oraz przedłożenia oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy 

oraz wymaganych uprawnień do prowadzenia zleconych robót, 
2. przedłożenia harmonogramu realizacji robót przed podpisaniem umowy - Harmonogram robót może ulegać 

zmianie po uzgodnieniu z Zamawiającym w ogólnym niezmiennym terminie realizacji zamówienia, 
3.  wykonania robót z zachowaniem bezpiecznych i higienicznych warunków, zgodnie ze sztuką budowlaną  

i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, używając wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  
w budownictwie,  

4.  okazania na każde żądanie Zamawiającego w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikatu na znak 
bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

5. pokrycia kosztów wykonania oznakowania i zabezpieczenia robót na placu budowy, 
6.  wykonywania robot głośnych po godz. 15:00, 
7.  zapewnienia w całym cyklu realizacyjnym ciągłości funkcjonowania szpitala,  
8.  zorganizowania stanowisk pracy w sposób nie zagrażający otoczeniu, a w szczególności personelowi  

i pacjentom Zespołu,  
9.  bieżącego  usuwania  poza  obszar szpitala materiałów  z demontażu do zamówionego kontenera  lub 

samochodu przez Wykonawcę, a  ponadto  utrzymywania w  otoczeniu  stanowiska pracy  należytego  
porządku. Wykonawca ponosi prawną odpowiedzialność z tytułu wykonywania tego obowiązku, w 
szczególności z tytułu przestrzegania   przepisów prawnych regulujących zasady postępowania z odpadami, 

10. utrzymywania reżimu sanitarno-higienicznego, 
11. dostarczenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia, a obejmującej okres trwania umowy z minimalną sumą gwarancyjną opiewającą na kwotę 
brutto wskazaną w § 6 ust 1 umowy. 

  
 

§ 5 
Czynności związane z odbiorem przedmiotu umowy realizowane będą w następujący sposób: 

1) Wykonawca będzie informował Zamawiającego o terminie robót zanikających.   Zamawiający przystąpi do 
ich  odbioru w terminie 3 dni od daty zgłoszenia.. 

2) Jeżeli Wykonawca nie zgłosi robót zanikających,  Zamawiający   zobowiąże Wykonawcę, do wykonania 
odkryć wykonanych roboty lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócić 
roboty do stanu poprzedniego. 

3) Kierownik Budowy stwierdza na piśmie zakończenie wszystkich robót i gotowość do odbioru końcowego 
oraz przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń. 

4) Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego o zakończeniu robót. 
5) Inwestor w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i przekazania niezbędnych dokumentów 

sprawdza kompletność i prawidłowość dokumentów odbiorowych, złożonych przez Wykonawcę,  
i potwierdza zakończenie robót. 

6) Pismo Kierownika Budowy o zakończeniu robót potwierdzone przez Inwestora jest faktycznym terminem 
zakończenia robót 

7) Rozpoczęcie odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi w terminie 10 dni, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inwestora zakończenia robót i kompletności złożonych dokumentów, m. in. gwarancji, atestów, 
certyfikatów, aprobat technicznych, instrukcji – zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane; praca 
Komisji odbiorowej może trwać do 14 dni. 
 

§ 6 
 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, zgodne z ofertą 

Wykonawcy, o wartości brutto: ……………………….. zł, (słownie: …………………….), w tym podatek VAT wg 
stanu obowiązującego w dniu wystawienia faktury. 
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2. Zamawiający dopuszcza wynagrodzenie dla Wykonawcy rozliczone fakturami częściowymi, które nie mogą 
przekroczyć 80% wynagrodzenia umownego. 

2. Podstawę do wystawienia faktury  częściowej stanowić będzie protokół odbioru robót częściowych zgodny ze 
stanem zaawansowania prac  

3. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie   protokół odbioru końcowego. 
4. Faktura płatna będzie z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie do 30 

dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu.  
5. W razie nieterminowej zapłaty faktur Wykonawca ma prawo naliczyć ustawowe odsetki za opóźnienie.  

 
§ 7 

Personel Wykonawcy 
1. Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy przekaże Zamawiającemu pisemną informację o 

osobach właściwych do kontaktu i podejmowania decyzji po stronie Wykonawcy w związku z realizacją 
Umowy . W przypadku zmiany w/w osób,  Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo powiadomić 
pisemnie Zamawiającego o tym fakcie , 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi  przez osoby o 
odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, 

3. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć i skierować do realizacji Umowy, personel wskazany w Ofercie 
Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji 
przedmiotu niniejszej Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego 
zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaaprobuje proponowane zastąpienie personelu 
jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje proponowanego personelu, będą spełniały co najmniej wymagania 
minimalne określone w SIWZ. Zamawiający dokona pisemnej akceptacji lub złoży sprzeciw do 
proponowanej zmiany osób w terminie 7 dni od dnia złożenia do inwestora kompletnego wniosku przez 
Wykonawcę, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez osoby proponowane na dane 
stanowisko, wymagań wynikających odpowiednio z SIWZ albo z Oferty Wykonawcy. 

4. Zamawiający  wymaga zatrudnienia przy realizacji zamówienia przez Wykonawcę osób  na podstawie umowy 
o pracę – jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2016r. poz. 1666,2138 i 2255 oraz z 2017r. poz. 60 i 
962). 

5. Wykonawca obowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy min. 2 
osoby fizyczne wykonujące roboty w zakresie montażu instalacji sanitarnych sieci wodnej . Zamawiający 
wymaga, aby Wykonawca w chwili podpisania umowy przedłożył wykaz osób przewidzianych do realizacji 
zamówienia. 

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 
wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 
wskazane w punkcie 5 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 
szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 
złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 
oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 
został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych .; 

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę 
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 
okres rozliczeniowy; 
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§ 8 
 Podwykonawcy 

1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawców na roboty objęte zamówieniem i jest 

odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli 

lub pracowników, jak za własne działania i zaniechania. 

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest akceptacja Zamawiającego w 

sposób określony w niniejszym paragrafie. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym 

podwykonawcą wymagana jest akceptacja Zamawiającego.  

3. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, przekaże Zamawiającemu, o ile są już znane, 

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

zaangażowanych w realizację robót budowlanych i usług. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji 

zamówienia oraz przekazać informację na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

4. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom Wykonawca będzie pełnił 

funkcję koordynatora podwykonawców podczas wykonywania robót, dostaw i usług, i usuwania 

ewentualnych wad. Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany w trakcie realizacji Umowy, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy  o podwykonawstwo lub jej zmiany wraz z zestawieniem ilości robót i 

ich wyceną wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na 

podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż na 14 dni 

przed jej zawarciem, a w przypadku projektu przedkładanego przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę – wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany o treści 

zgodnej z projektem tej umowy. 

6. Umowa z podwykonawcą lub z dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż do 30 

dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, potwierdzających 

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, 

dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą (zakres robót powierzonych podwykonawcy, stanowiący część zamówienia 

publicznego); 

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo i ewentualne dalsze podwykonawstwo zostanie 

określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej między Zamawiającym a 

Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w 

dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy; 

4) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o 

podwykonawstwo, będzie taki sam jak okres odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy 

wobec Zamawiającego; 

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego 

żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo; 

6) jeżeli zabezpieczeniem roszczeń Wykonawcy (podwykonawcy) z tytułu gwarancji i rękojmi byłaby kaucja 

pieniężna pozostawiona na rachunku Wykonawcy (podwykonawcy) na okres gwarancji i rękojmi, to umowa 

o podwykonawstwo powinna obejmować następujące postanowienia: 

a) strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierają umowę ustanowienia kaucji, na podstawie której 



   

P/13/2017 Modernizacja dwóch zbiorników stanowiących rezerwowe źródło zaopatrzenia w wodę pitną 

 
  

20 

podwykonawca (dalszy podwykonawca) wpłaci kwotę kaucji na rachunek bankowy Wykonawcy 

(podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo, 

b) w przypadku, gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca (podwykonawca) jest 

uprawniony zatrzymać kwotę kaucji z wystawionych przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) faktur, 

przy czym zatrzymanie tej kwoty nastąpi w drodze potrącenia roszczenia o zapłatę kaucji z roszczeniem o 

zapłatę wynagrodzenia; 

7) kwotę wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikająca 

z oferty Wykonawcy (Harmonogramu i Kosztorysu Szczegółowego), a suma płatności podwykonawcom za 

daną część dokonywanego odbioru robót nie może być wyższa niż przewidziane w niniejszej Umowie (lub 

harmonogramie) wynagrodzenie częściowe za dany zakres robót potwierdzony odbiorem, 

8) termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy, z zastrzeżeniem, że termin realizacji robót 

budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest dłuższy niż przewidziany dla tych robót Umową 

(Harmonogramem) i nie stanowi zagrożenia wykonania robót budowlanych  

9) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie może być 

dłuższy niż 5 dni od dnia dokonania odbioru robót; 

10) umowa o podwykonawstwo będzie zawierała zobowiązanie podwykonawcy do przedkładania 

Zamawiającemu dalszych umów o podwykonawstwo wraz ze zgodą Wykonawcy; 

11) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawców i powielenie wymagań określonych w pkt 1-12 w umowach  

z dalszymi podwykonawcami. 

7.  Umowa o podwykonawstwo nie może przede wszystkim zawierać postanowień: 
1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy, od zapłaty Wykonawcy przez 

Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę; 

2) uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia 

wykonania Umowy przez Zamawiającego Wykonawcy. 

8. Zawarcie umowy lub jej zmiana o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane 

może nastąpić wyłącznie po akceptacji projektu umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego,  

a przystąpienie do jej realizacji przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  może nastąpić 

wyłącznie po akceptacji umowy lub jej zmiany o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przez 

Zamawiającego. 

9. Projekt umowy lub jej zmiany  o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 

14 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu 

przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Zamawiającemu na zasadach określonych  

w ust. 5. 

10.  Zamawiający w terminie określonym w ust. 9 może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy lub jej 

zmiany o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo  której przedmiotem są roboty budowlane,  

w szczególności w przypadku, jeżeli nie zostały spełnione wymagania określone w ust. 6 i 7 Umowy. 

Zamawiający może zgłosić Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do 

przedłożonej umowy lub jej zmiany  o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedłożenia Zamawiającemu. 

11. Po akceptacji projektu umowy lub jej zmiany o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń 

do tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od 

dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż na 14 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 
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12. Umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,  której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 

uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia 

przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót budowlanych przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 

o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy określonej w § 7 pkt 1 Umowy oraz umów, które nie mają 

bezpośredniego związku z realizacją przedmiotu Umowy, tj. np. umów o dostawę mediów, umów najmu 

zaplecza budowy, umów najmu mieszkań dla personelu, umów zakupu sprzętu biurowego, umów 

obejmujących usługi ochrony, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa  

w zadaniu,  nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. Termin zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy aniżeli określony w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa Wykonawcę do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej  

w wysokości 10% wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy według tej 

umowy. Postanowienia ust. 13 dotyczą też zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi 

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może polecić swojemu podwykonawcy realizacji 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku braku jej 

akceptacji przez Zamawiającego. 

15. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez 

Zamawiającego, lub może usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt 

Wykonawcy. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

16. Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niż ten, z którym została 

zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. 

17. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z 

zachowaniem terminów określonych tą Umową. 

18. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt 

techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają 

warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego 

wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub 

usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie 

budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.  

19. Zasady dotyczące zawarcia umów o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo  stosuje się odpowiednio 

przy dokonywaniu ich zmian.  

20.   Fakturowanie prac wykonanych w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie  
  następować będzie za pomocą faktury Wykonawcy z następującymi załącznikami: 
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a. kserokopia faktury Podwykonawcy , potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 
b. kserokopia protokołu odbioru robót od podwykonawcy potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę wykonanych w podwykonawstwie  
c)  dowód zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom przez Wykonawcę, Wykonawca jest    zobowiązany  

do dostarczenia Zamawiającemu dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 
Podwykonawcom i ewentualnym dalszym Podwykonawcom 

 
§ 9 

1. Strony umowy postanawiają, iż niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, Wykonawca udzieli: 
- gwarancji na wykonane roboty ………………………………………………miesięcy. 

2. W trakcie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wad i  usterek w wykonanych 
robotach w terminie do 3 dni, od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego telefonicznie, faksem lub 
pisemnie pod rygorem zapłaty kary, o której mowa w § 6 ust. 2 lit. b. 

3.Bieg gwarancji, o której mowa w ust. 1 liczony będzie od bezusterkowego protokolarnego odbioru robót. 
4. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.  

 
§10 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) za opóźnienie w wykonaniu umowy  w wysokości 0,3% wynagrodzenia  należnego brutto                                            

za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia,  
b) za opóźnienie w usunięciu wad umówionego dzieła stwierdzonych przy odbiorze 

w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, 
c) za opóźnienie w usunięciu wad wydanego Zamawiającemu dzieła z tytułu gwarancji lub rękojmi w wysokości 

0,3 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia upływu terminu wyznaczonego przez 
Zamawiającego na usunięcie wad, 

d) za odstąpienie Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca  
w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy, 

e) za  nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom  lub dalszym podwykonawcom 0,3 % 
wynagrodzenia należnego brutto za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia, 

f) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom  lub dalszym podwykonawcom  130% 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom, 

g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo  lub 
projektu jej zmiany 0,3 %  wynagrodzenia należnego brutto, 

h) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub dalsze 
podwykonawstwo, lub jej zmiany 0,3 % wynagrodzenia należnego brutto, 

i) braku zmian umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 0,3 %  
wynagrodzenia należnego brutto, 

2.    Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 
a) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w  § 6 ust.  4   w wysokości odsetek ustawowych 
b) za odstąpienie Wykonawcy od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Zamawiający w wysokości 

10% wartości brutto przedmiotu umowy,   z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych    
3.  Jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej stronom przysługuje prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
4.Zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy i Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie mogą 

przekroczyć wynagrodzenia ryczałtowego wynikającego z oferty Wykonawcy. 
5. Zamawiający ustala karę za naruszenie obowiązku zatrudniania na podstawie umowy o pracę lub 

nieudokumentowanie tego faktu w wysokości 5 000,00 zł. 
6.Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia 

brutto, poprzez zmniejszenie zapłaty za fakturę 
7.Kary umowne nalicza się od wynagrodzenia brutto określonego w umowie. 
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§ 11 

1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od 
umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego i bez zapłaty odszkodowania w następujących sytuacjach:  

      1)   w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  

2) zostanie zgłoszona upadłość lub ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy, 
3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo 

wezwania Zamawiającego na piśmie,  
5) Wykonawca przerwał realizację prac i Zamawiający stwierdza brak postępu robót nie gwarantujący 

dotrzymania warunków umowy, 
6) Wykonawca podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, lub jej części  bez zgody 

Zamawiającego, 
7) W razie konieczności dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego , 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  że odstąpienie może nastąpić w terminie miesiąca od 
powzięcia przez Zamawiającego wiadomości   o  którejkolwiek z powyższych okoliczności. 

8.)Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych 
wiadomościach        

 
§ 12 

1. W oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zmianę 
postanowień niniejszej umowy, w przypadkach wymienionych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.  

2. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 

§ 13 
Przeniesienie na osobę trzecią wierzytelności przysługującej z tytułu wykonania umowy zawartej z 
Zamawiającym nastąpić może w trybie i na zasadach o którym mowa w art. 54 ust. 5 z dnia 15 kwietnia 2011, o 
działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.). 

 
§ 14 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową o ile ustawa Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej 
mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

2. Strony ustalają, że ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy rozstrzygać będzie Sąd 
właściwy według siedziby Zamawiającego. 

 
§ 15 

 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny ofertowej w formie 

…………….: …………….. …………..na kwotę …………………….. zł. 
2. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane. 
3. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady Zamawiający pozostawi 30 % kwoty zabezpieczenia. 

Zabezpieczenie to będzie zwolnione w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady.  
4. Zamawiający dopuszcza w trakcie realizacji umowy możliwość dokonania zmiany formy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy zgodnie z obowiązującym prawem . Zmiana taka nie stanowić będzie zmiany 
zapisów umowy, lecz wymaga jedynie pisemnego poinformowania Zamawiającego o zamiarze takiej zmiany. 
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§ 16 

1. Zamawiający posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania odpowiadający wymaganiom norm ISO 
9001 i ISO 14001 do przestrzegania których zobowiązuje się Wykonawcę. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie realizacji świadczeń z zakresu robót budowlanych będących 
przedmiotem zamówienia do spełniania wymagań ZSZ, a w szczególności: 
\4przestrzegania wymagań prawnych w zakresie podpisanej z Zamawiającym umowy, 
  udostępnienia do audytowania obszarów objętych współpracą z Zamawiającym, 
  zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska, 
  dołączenia do umowy (ksero) aktualnej decyzji zezwalającej na wytwarzanie odpadów na terenie 

Zamawiającego (jeżeli jest wymagana), 
 minimalizowania ilości powstałych odpadów, 
 wskazanie miejsca przechowywania wytworzonych odpadów, w trakcie realizacji robót  budowlanych/usług 
oraz sposobu ich  identyfikacji, 
 określenia sposobu usuwania z terenu Zamawiającego odpadów niebezpiecznych oraz innych niż  
niebezpieczne, powstałych  w trakcie świadczenia robót budowlanych. 
  po zakończeniu robót budowlanych/usług powiadomienia Kierownika DAT o usunięciu z terenu Zespołu 
wytworzonych odpadów, powstałych w wyniku robót budowlanych (zgodnie z terminem określonym w niniejszej 
umowie) oraz dostarczenia kopii „Karty przekazania odpadu”.  

3. Wykonawcy nie wolno na terenie Szpitala: 
 składować żadnych substancji mogących zanieczyszczać powietrze, wodę, glebę, a w przypadku gdy 
substancje te służą do wykonywania robót budowlanych/usług świadczonych przez firmę, należy określić 
szczegółowe zasady dotyczące ich składowania i stosowania,  
 wwozić odpadów z zewnątrz, 
 utylizować odpadów, 
 przekształcać odpadów, 
 wylewać jakichkolwiek substancji chemicznych do gleby i kanalizacji.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie obowiązków określonych w 
ust.1 i 2. 

5. Wykonawca wskazuje osobę odpowiedzialną za współpracę z Koordynatorem ds. normy środowiskowej - w 
osobie ………………………………………………………… . 

6. Wykonawca ponosi prawną odpowiedzialność z tytułu wykonywania ww. obowiązków, w szczególności z tytułu 
przestrzegania przepisów prawnych regulujących zasady postępowania z odpadami. 

 
 

§ 17 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa 
egzemplarze dla Zamawiającego. 
 
 
 
 
 

 
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/13/2017„Modernizacja dwóch zbiorników stanowiących rezerwowe źródło 

zaopatrzenia w wodę pitną”  

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…………… 

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

przypadku punkt pozostawić nie wypełniony bądź przekreślić. 
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_________________ dnia ___ ___ 2017 roku   ___________________________ 

        (podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika) 

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/13/2017„Modernizacja dwóch zbiorników stanowiących rezerwowe źródło 

zaopatrzenia w wodę pitną”  

 

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/13/2017 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA „Modernizacja dwóch zbiorników stanowiących rezerwowe źródło  
zaopatrzenia w wodę pitną” 

 
 

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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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 
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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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 
Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie). 
 
W celu potwierdzenia wymogów art. 22 ust. 1b pkt. 3  Prawa, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, 
czyniących nas zdolnymi do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia oświadczamy, 
że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonaliśmy następujące roboty budowlane:  
 

 
 
Lp. 

 
Przedmiot robót 

(należy podać:  
- czy robota polegała na budowie czy 

przebudowie  

 
Podmiot na rzecz 

którego roboty 
zostały wykonane 

 
Data 

wykonania 
dd/mm/rrrr 

 
Wartość  

robót (brutto) 
zł 
 

1. 

 
 

   

2. 

 
 

   

 
UWAGA:  
Wraz z wykazem robót wykonawca przedkłada dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane 
należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończone. 
 
Dowodami, o których mowa powyżej, 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. 
 
 
 
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. 
 

 
 

 
 
                                                                                       

…………………………………………………………… 
(podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących Wykonawcę) 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 

 
 
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego pn. „Modernizacja dwóch 
zbiorników stanowiących rezerwowe źródło zaopatrzenia w wodę pitną”  
 
 
 
 
1.Czynności kierownika budowy powierzymy ………….………………………………….……. 
                                                                                            (imię i nazwisko)  
 
z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń  do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym  
z przedmiotem zamówienia 
 
 
………………………………………………………..……………………………….………….. 

(wpisać żądane uprawnienia) 
 

 
Podstawa do dysponowania ………………………………………………………………………...... 
                                                                      ( np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło) 

  
 

 
 
 
Uwaga: 
W przypadku wykazania osoby lub osób, które udostępni inny podmiot, Wykonawca do oferty załącza oryginał 
pisemnego zobowiązania do udostępnienia danej osoby, wystawione przez podmiot udostępniający. 
 
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują roboty budowlane,  
do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 22a ust. 4 Prawa).        
Zamawiający nie żąda załączenia do oferty dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień. 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z 
art. 297 kodeksu karnego. 
                      
 

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

 

 


