Znak sprawy FDZP.226.19.2015
Przetarg nieograniczony na wykonanie pełnobranżowego projektu dla
zadania pt.: „Rozbudowa obiektów szpitalnych o nowe skrzydło
z przeznaczeniem na alokowanie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej
Terapii, Bloku Operacyjnego, jednego oddziału zabiegowego – Oddziału
Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej wraz Pododdziałem Leczenia Oparzeń
oraz Centralnej Sterylizatorni”.

Specyfikacja istotnych warunków
zamówienia

/ SIWZ /

Zatwierdził

19.08.2015 r. Dyrektor ZZOZ Dariusz Bierła
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I. Nazwa oraz adres zamawiającego;
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Limanowskiego 20/22, 63-400 Ostrów Wielkopolski
tel.: (062) 595-11-18 ; fax.: (062) 736-29-09
NIP 622-22-56-387; REGON 000314187
www.szpital.osw.pl
Godziny pracy Zamawiającego: 7:00 – 14:35 (od poniedziałku do piątku)
II. Tryb udzielenia zamówienia;
1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity: Dz. U. 2010 r.
Nr 113 poz. 759 z póź. zmianami/, zwanej dalej ,, Ustawą Pzp “lub „Ustawą”.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu
zakupów, zastosować aukcji elektronicznej.
4. Rodzaj zamówienia: usługi.
III.Opis przedmiotu zamówienia;
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnobranżowego projektu dla zadania pt.:
„Rozbudowa obiektów szpitalnych o nowe skrzydło z przeznaczeniem na alokowanie
Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego, jednego
oddziału zabiegowego – Oddziału Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej wraz
Pododdziałem Leczenia Oparzeń oraz Centralnej Sterylizatorni”. Przy opracowaniu
projektu należy uwzględnić lokalizację oraz sąsiedztwo istniejących
budynków
Szpitalnych.
Szczegółowy opis nieruchomości oraz planowanej inwestycji, a także szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 2, 2a – Program Funkcjonalno
Użytkowy, który jest udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego:
www.szpital.osw.pl
2. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały użyte nazwy własne, należy przez to
rozumieć, że nazwom tym towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne”, a Zamawiający
dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy rozumieć produkty
o parametrach nie gorszych od przedstawionych w siwz, spełniające wymagania
Zamawiającego co najmniej w tym samym zakresie. Zamawiający posłużył się nazwą
własną producenta jedynie dla ułatwienia opisu przedmiotu, w oparciu o przesłanki art. 29
ust.3 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 30 ust 5 Ustawy Pzp na
Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia równoważności rozwiązań oferowanych do
specyfikowanych przez Zamawiającego. Zaoferowanie rozwiązań równoważnych należy
zaznaczyć w ofercie.
IV.Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art.
67 ust. 1 pkt 6 i 7;
1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
VI.Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie;
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VII.Termin wykonania zamówienia;
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1. Termin realizacji umowy wynosi 50 dni od daty zawarcia umowy.
VIII.Wymagania dotyczące wadium;
1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
IX. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy
przekazują pisemnie lub faksem. Wniosek o wyjaśnienie siwz należy dodatkowo przesłać
zamawiającemu drogą elektroniczną na adres: zamowienia@szpital.osw.pl
2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Wszystkie informacje podlegające publikacji zgodnie z Ustawą Pzp Zamawiający
zamieści na stronie internetowej www.szpital.osw.pl.
X. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków;
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 Ustawy Pzp tzn.:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w odniesieniu do
postawionego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na
podstawie oświadczenia Wykonawcy wg formuły spełnia/nie spełnia.
b) posiadają wiedzę i doświadczenie;
Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
zadania lub zadań, polegających na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej
dla inwestycji polegających na budowie, przebudowie:
( minimum 4 z niżej wymienionych )
Bloku Operacyjnego, Sal Operacyjnych, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
Centralnej Sterylizacji, Oddziału Łóżkowego dla Dzieci i Leczenia Oparzeń dla podmiotów
świadczących usługi medyczne, dla których łącznie kwota realizacji robót budowlanych
( lub wartość kosztorysowa ) wynosiła min. 20.000.000, 00 zł brutto.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że opracowana dokumentacja projektowa
zawierała opracowanie dotyczące budowy lub przebudowy minimum 4 z wyżej
wymienionych nazw Oddziałów.
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
- potencjał techniczny
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w odniesieniu do
postawionego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na
podstawie oświadczenia Wykonawcy wg formuły spełnia/nie spełnia.
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- potencjał kadrowy
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia:
1) Projektant w branży architektonicznej – Główny projektant:
- posiadający uprawnienia budowlane do projektowania robót budowlanych
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów,
-. posiadający doświadczenie w wykonaniu dokumentacji projektowych dla inwestycji
polegających na budowie, przebudowie Bloku Operacyjnego, Sal Operacyjnych, Oddziału
Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centralnej Sterylizacji, Oddziału Łóżkowego dla
Dzieci i Leczenia Oparzeń dla podmiotów świadczących usługi medyczne, dla których
łącznie kwota realizacji robót budowlanych ( lub wartość kosztorysowa ) wynosiła min.
20.000.000, 00 zł brutto.
2) Projektant w branży konstrukcyjno-budowlanej:
- posiadający uprawnienia budowlane do projektowania robót budowlanych
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im
równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów,
3) Projektant w branży sanitarnej:
- posiadający uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

robót budowlanych
urządzeń cieplnych,
bez ograniczeń lub
zostały wydane na

4) Projektant w branży elektrycznej:
posiadający uprawnienia budowlane do projektowania robót budowlanych
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez
ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
–

W przypadku zgłaszania do pełnienia funkcji określonych w pkt 1-4 powyżej specjalistów
zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej wymaga się, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a
ustawy Prawo budowlane (wydana decyzja uznająca kwalifikacje) lub w art. 20a ust. 1
ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz
urbanistów (dokonany wpis tymczasowy) nie później niż w dniu, w którym upłynął termin
składania ofert.
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji określonych w pkt 1-4 powyżej,
w przypadku gdy osoba posiada jednocześnie kwalifikacje do wykonywania każdej
z funkcji, do pełnienia której jest zgłaszana.
d) znajdują się w sytuacji sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
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Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w odniesieniu do
postawionego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na
podstawie oświadczenia Wykonawcy wg formuły spełnia/nie spełnia.
- oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy Pzp.
2. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków na podstawie oświadczeń
i dokumentów określonych w punkcie XI siwz.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
XI.Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
1. Zgodnie z art. 44 Ustawy Pzp w celu wykazania spełnienia przez wykonawcę
warunków, o których mowa w art 22 ust 1 do oferty należy załączyć:
a) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
określonych w art. 22 ust 1 Ustawy Pzp, złożone na formularzu stanowiącym załącznik
nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Jeżeli wykonawca w celu realizacji zamówienia będzie polegał na wiedzy
i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia,
zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów dodatkowo składa
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Dokument należy złożyć w formie
oryginału.
b) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech 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, czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa w zdaniu poprzednim, są:
1. poświadczenie
2. referencje
Wykaz powinien być złożony na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 6 („Wykaz
usług”). Wykaz musi potwierdzać spełnienie wymagania, o którym mowa w pkt X. 1) b)
siwz.
c)
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych (w zakresie osób, wobec których postawiono wymóg posiadania uprawnień do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - specjalność i zakres
uprawnień do kierowania robotami budowlanymi, posiadane uprawnienia (decyzja, numer),
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami wraz z oświadczeniem, że osoby wskazane w wykazie posiadają wymagane
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uprawnienia budowlane – w zakresie potwierdzającym spełnienie wymagania opisanego
w pkt X.1).c) siwz. Wykaz powinien być złożony na formularzu zgodnym z treścią
załącznika nr 7 do siwz („Wykaz osób”).
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 Ustawy Pzp, do oferty należy załączyć:
d) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, złożone na
formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
e) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt
2 Ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
f) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 2 pkt 5 albo informacje o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
złożoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia;
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie XI e), siwz składa dokument lub dokumenty,
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, potwierdzające, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości;
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone
przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.

2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu należy
złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę lub osobę upoważnioną do działania w imieniu wykonawcy. Dokumenty,
dla których Zamawiający zastrzegł formę oryginału Wykonawca składa w oryginale.
XII. Wymagania dla przedmiotu zamówienia:
1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z zapisami
Programu Funkcjonalno Użytkowego wraz z załącznikami, stanowiącym załącznik do
niniejszej siwz.
2. Zmawiający oceni spełnianie przez przedmiot zamówienia wymagań określonych
w siwz na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń.
XIII.Opis sposobu przygotowywania ofert;
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do siwz.
Wraz z ofertą należy złożyć wypełnione i podpisane niżej wymienione załączniki:
- załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
- załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
- załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
- załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
Ofertę składa się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. Ofertę oraz
dokumenty wymagane wraz z ofertą należy złożyć w języku polskim lub wraz
z tłumaczeniem na język polski.
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4. Oferta winna być sporządzona na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem
oraz winna być podpisana na każdej stronie przez upoważnionego przedstawiciela
wykonawcy. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia i dokumenty
wykonawcy winny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela
wykonawcy. Jeśli umocowanie nie wynika wprost z załączonych dokumentów
określonych w punkcie XI. do siwz należy załączyć pełnomocnictwo do działań
w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo winno być w oryginale lub notarialnie
poświadczone.
5. DOKUMENTY, WYMAGANE WRAZ Z OFERTĄ:
Oferta powinna zawierać dokumenty określone w siwz pkt XI, pkt XII oraz pkt
XIII. Ppkt. 2, 4, 10 ( pełnomocnictwo jeśli umocowanie do działania nie wynika
wprost z oferty lub z załączonych do oferty dokumentów oraz w przypadku złożenia
oferty wspólnie ).
6. Ceny w ofercie należy podać w walucie polskiej (zł).
7. Wykonawca winien zamieścić ofertę w zamkniętej kopercie, która będzie zaadresowana
na adres zamawiającego podany w punkcie I siwz, oraz będzie oznaczona:
„FDZP.226.19.2015 - przetarg nieograniczony
na wykonanie dokumentacji projektowej ”
oraz „NIE OTWIERAĆ PRZED 27.08.2015 r. godz. 12:30 ”.
8. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
9. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10.Oferta wspólna
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadzie art. 23
Ustawy Pzp. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika ( tzw. Lidera )
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W
pełnomocnictwie należy wskazać wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o
zamówienie, szczegółowo określić prawa i obowiązki wynikające z pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwo winno być w oryginale lub notarialnie poświadczone.
Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu, o których mowa w art. 22,
ust. 1 Ustawy Pzp ( zał. nr 3 do siwz ) Wykonawcy składają wspólnie, natomiast
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 Ustawy Pzp
każdy z Wykonawców winien złożyć oddzielnie ( na osobnym dokumencie ).
11. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które zgodnie z wolą Wykonawcy nie podlegają
udostępnianiu, należy oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, w szczególności
umieścić je w osobnej kopercie i stosownie opisać. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy.
XIV. Termin związania ofertą;
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
XV.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;
1. Ofertę należy złożyć w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim
przy ul. Limanowskiego 20/22 – pokój 7 (sekretariat), nie później niż
do dnia 27.08.2015, do godziny 12:00.
2. Wszystkie oferty złożone po terminie składania ofert, zamawiający zwróci niezwłocznie
Wykonawcy.
3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 27.08.2015 r., o godzinie 12:30
w pokoju nr 13 w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim przy
ul. Limanowskiego 20/22.
XVI.Opis sposobu obliczenia ceny
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1. Cenę oferty należy podać na formularzu oferty – załącznik nr 1, uwzględniając
wymogi i postanowienia niniejszej siwz.
2. Wartość brutto oferty, stanowić będzie cenę oferty, na podstawie której zostaną
przyznane punkty.
3. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania związane z realizacją zamówienia.
4. Cenę oferty należy podać do dwóch miejsc po przecinku.
XVII.Informacja dotycząca walut obcych.
Zamawiający nie wyraża zgody na prowadzenie rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.
XVIII.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert;
1. Przy wyborze oferty w pakiecie Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami i ich znaczeniem:
a) cena – waga kryterium 100%
Sposób obliczania punktów:
C = ( Cn/Co) x 100 x 100 %
Cn – cena najniższa;
Co – cena oferowana.

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
XIX.Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
1. Zgodnie z wyborem zamawiającego umowa o udzielenie zamówienia zostanie
podpisana przez strony w siedzibie zamawiającego w umówionym terminie lub
przesłana w celu podpisania do Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, odeśle zamawiającemu
podpisane umowy w terminie 5 dni od daty ich otrzymania.
XX.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
1. Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia określonego w SIWZ
jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości 5% ceny ofertowej (całkowitej brutto) podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w pkt 1 zostanie wniesione przez wykonawcę przed
podpisaniem umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, najpóźniej w dniu jej
podpisania,
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
następujących formach:
- pieniądzu;
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
4. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy wnieść w formie oryginału.
5. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia
winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego,
wzywające do zapłaty z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami
umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony
gwaranta/poręczyciela.
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6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy zamawiającego.
7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić
przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:
posiadacz rachunku: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim
numer rachunku: BZ WBK S.A. 85 1090 1160 0000 0000 1601 0550
tytuł: zabezpieczenie należytego wykonania umowy - Przetarg nieograniczony na
wykonanie pełnobranżowego projektu dla zadania pt.: „Rozbudowa obiektów
szpitalnych o nowe skrzydło z przeznaczeniem na alokowanie Oddziału Anestezjologii
i Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego, jednego oddziału zabiegowego – Oddziału
Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej wraz Pododdziałem Leczenia Oparzeń oraz
Centralnej Sterylizatorni.
8. Zamawiający ustala następujący podział zabezpieczenia:
- 20 % zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi
9. - 80 % zabezpieczenie jako gwarancja zgodnego z umową wykonania zamówienia.
10.Szczegółowe przepisy dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały
określone w art 147 – 150 Ustawy Pzp.
11. Zabezpieczenia, o którym mowa w pkt 1 zostanie zwrócone w terminie i na zasadach
określonych w art 151 Ustawy Pzp.
XXI. Wzór umowy
1. Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
XXII.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy Pzp. Środki ochrony
prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.
154 pkt 5 Ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wobec czynności:
- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia
- odrzucenia oferty odwołującego.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu
przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać
się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł
zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą
jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.
4. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w
art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób .
2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia
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zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art 182 ust. 1 i 2 wnosi się w
terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia.
4) Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub
mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia,
- 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. W przypadku uznania zasadności
przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności
zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej
czynności.
Na czynności wymienione w pkt-e 5 nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180
ust. 2 Ustawy Pzp.
XXIII.Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami;
1. Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami
następujące osoby:
Iwona Stachowiak, Dariusz Fröss
– tel. 62 595-11-18, fax. 62 736-29-09 zamowienia@szpital.osw.pl
XXIV.Wykaz załączników do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1. Formularz oferty
- załącznik nr 1
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- PFU
- załącznik nr 2, 2a
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
- załącznik nr 3
4. Wzór umowy
- załącznik nr 4
5. Informacja o podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej
- załącznik nr 5
6. Wykaz usług
- załącznik nr 6
7. Wykaz osób
- załącznik nr 7
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Załącznik nr 1 – FDZP.226.19.2015

Formularz oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie pełnobranżowego projektu dla zadania pt.: „Rozbudowa obiektów
szpitalnych o nowe skrzydło z przeznaczeniem na alokowanie Oddziału
Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego, jednego oddziału
zabiegowego – Oddziału Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej wraz Pododdziałem
Leczenia Oparzeń oraz Centralnej Sterylizatorni”.
Nazwa wykonawcy ......................................................................................................................
Adres wykonawcy .......................................................................................................................
REGON......................................

NIP ..........................................

Numer telefonu

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

Numer faksu

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

strona internetowa ......................................... adres email .........................................
Do :

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Limanowskiego 20/22
/ nazwa i siedziba zamawiającego /

1. Oświadczamy, że przedmiot niniejszej oferty jest w pełni zgodny z przedmiotem zamówienia
niniejszego postępowania, szczegółowo określonym w załączniku nr 2, 2a do siwz. Stosownie do treści
art. 44 Ustawy Pzp oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy
żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty. Oświadczamy, że
uważamy się związanych ofertą przez czas wskazany w specyfikacji. Oświadczamy, że stawiane
w specyfikacji wymagania wobec wykonawcy oraz postanowienia wzoru umowy zostały przez nas
zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do
zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

2. Oferujemy wykonanie zadania objętego w/w postępowaniem za cenę:
Wartość oferty netto w zł.

Wartość podatku Vat w zł

Wartość oferty brutto w zł.

Termin płatności, okres gwarancji, termin wykonania zamówienia są zgodne ze wzorem umowy.
..........................................................
Podpis i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

....................................
data
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3. Pkt 3 należy wypełnić tylko w przypadku oferty składanej wspólnie przez
wykonawców, w tym także spółek cywilnych ( patrz pkt XIII ppkt 10 siwz ).
Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie
zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku
składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja, spółki
cywilne ) jest:
stanowisko………………………………………………………………………
imię i nazwisko………………………………………………………………….
telefon…………………………………………fax……………………………..
uwagi…………………………………………………………………………….
4. Oferta zawiera następujące załączniki :
1. ................................................................................

str. ..............

2.. ................................................................................

str. ..............

3. ................................................................................

str. ..............

4. ................................................................................

str. ..............

Zastrzeżenie wykonawcy
Zgodnie z art. 8 ust. 3 Prawo zamówień publicznych, wykonawca zastrzega, iż wymienione
niżej dokumenty, składające się na ofertę, nie mogą być udostępniane innym uczestnikom
postępowania:
1 ……………………………………………..
..........................................................
Podpis i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

....................................
data
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Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – PFU jest umieszczony na
stronie zamawiającego www.szpital.osw.pl w osobnym pliku.

Załącznik 2 a do PFU
Planowane zadanie inwestycyjne zakłada etapowanie robót, do których
należy przygotować kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót.
Pierwszy etap obejmuje budowę nowego budynku do stanu surowego
zamkniętego ( stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna i elewację ) i łącznika do bloku
łóżkowego. Wykonanie przejścia z łącznika do bloku łóżkowego na poziomie piwnic.
Drugi etap obejmuje roboty budowlane i wykończeniowe, instalacje
elektryczne i sanitarne, wentylacji i klimatyzacji, gazów medycznych, teletechniczne na poziomie
parteru oraz zewnętrzne zasilenie budynku w energie elektryczną, gazy medyczne, wodę, centrale
wentylacyjne, drogi dojazdowe i odprowadzenie wód deszczowych i kanalizację sanitarną.
Wykonanie przejścia z łącznika do bloku łóżkowego na poziomie parteru.
Trzeci etap obejmuje roboty budowlane i wykończeniowe, instalacje
elektryczne i sanitarne, wentylacji i klimatyzacji, gazów medycznych, teletechniczne na poziomie
piwnic i pierwszego piętra, Stację Uzdatniania wody, dostawę i montaż dźwigów towarowoosobowych. Wykonanie przejścia z łącznika do bloku łóżkowego na pierwszym piętrze.
Czwarty etap obejmuje roboty budowlane i wykończeniowe, instalacje
elektryczne, sanitarne, wentylacji i klimatyzacji, gazów medycznych, teletechniczne na poziomie
drugiego piętra. Zagospodarowanie terenu. Wykonanie przejścia z łącznika do bloku łóżkowego
na drugim piętrze.
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Załącznik nr 3
O Ś W I A D C Z E N I E
o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22, ust. 1 Ustawy Pzp oraz o braku
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 Ustawy Pzp.
Nazwa wykonawcy
....................................................................................................................................................
Adres wykonawcy
......................................................................................................................................................

REGON

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

NIP

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

Oświadczam, że działając jako wykonawca:
–

posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

–

posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie

–

dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;

znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie
zamówienia;
W przypadku składania oferty wspólnie ( w tym spółki cywilne ) przez Wykonawców
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 Ustawy Pzp każdy
z Wykonawców winien złożyć oddzielnie ( na osobnym dokumencie ).
–

–

nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych / Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 – tekst jednolity
z póź zm./.

..........................................................
Podpis i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

....................................
data
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Załącznik nr 4 – FDZP.226.19.2015
Wzór umowy
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Projektant zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy do wykonania
dokumentacji projektowej dla zadania pt.: „Rozbudowa obiektów szpitalnych o nowe skrzydło
z przeznaczeniem na alokowanie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku
Operacyjnego, jednego oddziału zabiegowego – Oddziału Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej
wraz Pododdziałem Leczenia Oparzeń oraz Centralnej Sterylizatorni”. Realizacja przedmiotu
zamówienia obejmuje w szczególności:
1) wykonanie pełnobranżowej koncepcji, zgodnie z oczekiwaniami i wytycznymi
Zamawiającego, określonymi w PFU, stanowiącym załącznik nr 2 do siwz, przy
uwzględnieniu poszczególnych etapów inwestycji;
2) wykonanie kompletnej, prawidłowej pod względem technicznym i zgodnej z przepisami
pełnobranżowej dokumentacji projektowej (w tym: projektu budowlanego, projektu
wykonawczego, projekt aranżacji wnętrz) w oparciu o PFU, stanowiącym załącznik nr 2
do siwz, przy uwzględnieniu poszczególnych etapów inwestycji;
3) wykonanie przedmiaru robót, kosztorysów inwestorskich, Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej: STWiORB);
4) uzyskanie dla Inwestycji pozwolenia na budowę (dalej: PNB) oraz uzyskanie wszelkich
innych decyzji i uzgodnień niezbędnych do rozpoczęcia i przeprowadzenia robót
budowlanych objętych Inwestycją.
5) udzielanie odpowiedzi na pytania w trakcie postępowania o udzieleniu zamówienia na
wyłonienie Wykonawcy Inwestycji (dalej: Wykonawca);
6) pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem Inwestycji realizowanej na podstawie
dokumentacji projektowej.
Zobowiązania Projektanta wskazane w pkt. 1 – 6 zwane są dalej łącznie „Przedmiotem umowy”.
2. Zakres i sposób wykonania Przedmiotu umowy określają umowa wraz z następującymi
dokumentami, stanowiącymi integralne załączniki:
1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
2) Oferta Wykonawcy,
3) Opis przedmiotu Zamówienia (dalej: PFU) – załącznik nr 2 do siwz.
3. Projektant zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy w sposób rzetelny, ze
szczególną starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru działalności i zgodnie z
wymaganiami określonymi w Umowie.
4. Wykonane przez Projektanta opracowania określone powyżej w ust. 1 pkt 2 i 3 powinny
umożliwić Zamawiającemu wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
wykonanie Inwestycji po dniu złożenia przez Projektanta wniosku o wydanie decyzji PNB
przez Starostwo Powiatowe, ale jeszcze przed jej uzyskaniem.
§2
Przygotowanie dokumentacji. Uzyskanie uzgodnień i decyzji.
1. Dokumentacja projektowa i wszelkie opracowania zostaną wykonane przez Projektanta
zgodnie z wytycznymi Zamawiającego zawartymi w PFU i z wytycznymi i uwagami
Zamawiającego sformułowanymi na etapie realizacji umowy, a także zgodnie
z przepisami prawa, w tym przepisami techniczno-budowlanymi, z normami i
wytycznymi oraz z zasadami wiedzy technicznej.
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Projektant dołączy do Dokumentacji projektowej oświadczenie, że jest wykonana ona
zgodnie z umową, w szczególności wymaganiami postawionymi w ust. 1, zgodnie z
zasadami opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane określonymi w ustawie
Prawo zamówień publicznych i aktach wykonawczych do tej ustawy, oraz została ona
wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
3. Wszystkie wykonywane przez Projektanta opracowania będą przekazywane
Zamawiającemu w formie papierowej (dokumenty podpisane przez autora lub autorów)
oraz elektronicznej, z tym że w szczególności Zamawiający wymaga następujących form i
ilości wymienionych poniżej opracowań:
1) Wersja papierowa:
a) 5 egz. projektu budowlanego + BIOZ
b) 5 egz. projektu wykonawczego
c) 2 egz. przedmiaru robót z podziałem na etapy realizacji robót budowlanych
d) 2 egz. kosztorysu inwestorskiego z podziałem na etapy realizacji robót budowlanych
e) 2 egz. STWiOR
2) Wersja elektroniczna:
a) 2x komplety na płytkach CD zawierające:
− projekt budowlany + BIOZ w wersji pdf
− projekt wykonawczy w wersji pdf
− STWiOR w wersji pdf
− przedmiar robót w wersji xls
b) 2x kpl. na płytkach CD kosztorysów inwestorskich w wersji pdf*
c) 2x kpl. w wersjach edytowanych (oryginalne formaty plików .dwg, .doc, xls. itp.)
zawierające:
projekt budowlany + BIOZ
projekt wykonawczy
STWiOR
przedmiary robót z podziałem na etapy realizacji robót budowlanych
kosztorys inwestorski z podziałem na etapy realizacji robót budowlanych
4. Projektant uzyska na własny koszt wszelkie niezbędne warunki, opinie, ekspertyzy oraz
uzgodnienia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących
przepisów, jak również inne dokumenty niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy
oraz wszelkich innych decyzji, postanowień i uzgodnień niezbędnych do rozpoczęcia i
przeprowadzenia robót budowlanych objętych Inwestycją.
5. Wykonanie dokumentacji projektowej będzie przebiegało pod nadzorem Zamawiającego.
Projektant będzie zobowiązany do zastosowania w dokumentacji projektowej wszelkich
wytycznych i uwag formułowanych przez Zamawiającego, w szczególności w zakresie
rozwiązań wpływających na koszty planowanej Inwestycji. Projektant będzie uprawniony
do niewykonania tych wytycznych i uwag wyłącznie, jeżeli prowadziłyby one do
wykonania dokumentacji projektowej niezgodnie z przepisami prawa, w tym przepisami
techniczno-budowlanymi, wytycznymi i normami i zasadami wiedzy technicznej.
6. Po odbiorze Dokumentacji projektowej, Projektant będzie zobowiązany do uzyskania dla
Inwestycji umożliwiającej rozpoczęcie robót budowlanych ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowę, a także wszelkich innych wymaganych przepisami prawa decyzji,
opinii i zgód, koniecznych do realizacji Inwestycji.
2.

1.
2.
3.
4.
5.

§3
Udzielanie wyjaśnień treści dokumentacji.
1. W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane
realizowane na podstawie Dokumentacji projektowej, aż do wyłonienia Wykonawcy,
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Projektant będzie przygotowywał odpowiedzi na pytania i ewentualne zmiany i
uszczegółowienia Dokumentacji projektowej, których konieczność będzie wynikać z
zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi.
2. Projektant będzie przygotowywał opracowania, o których mowa w ust. 1 każdorazowo w
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 3 (słownie: trzy) dni
robocze, a w przypadkach szczególnie złożonych – 5 (słownie: pięć) dni roboczych od
dnia przekazania pytania Projektantowi. W przypadku zmian dokumentacji projektowej
Projektant będzie zobowiązany do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu
odpowiedniej części dokumentacji w formie zgodnej z postanowieniami § 2.
§4
Pełnienie nadzoru autorskiego
1. Nadzór autorski sprawowany będzie od rozpoczęcia Inwestycji realizowanej na podstawie
Dokumentacji projektowej, do jej zakończenia ustalonego zgodnie z § 6 ust. 1 umowy, na
każdorazowe wyraźne wezwanie Zamawiającego.
2. Wykaz osób skierowanych do pełnienia nadzoru autorskiego zostanie przekazany
Zamawiającemu najpóźniej w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.
Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych ww. Wykazie musi być uzasadniona przez
Projektanta na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego.

1.
2.
3.

4.
1)
2)
3)
4)
5.
1)
6.

§5
Personel Projektanta. Koordynacja prac.
Projektant zobowiązuje się skierować do wykonania Przedmiotu umowy, osoby wskazane
we wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie.
Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji
Przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Projektanta na piśmie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego.
Projektant zobowiązuje się do dysponowania składem osobowym posiadającym
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane do projektowania o odpowiedniej
specjalności oraz dysponowania zapleczem materialnym i technicznym umożliwiającym
wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem i treścią.
Projektant wyznacza do realizacji niniejszej umowy zespół projektowy składający się z:
……………………………… - Projektant w branży architektonicznej – Główny
projektant;
……………………………… - Projektant w branży konstrukcyjno-budowlanej;
……………………………… - Projektant w branży sanitarnej;
……………………………… - Projektant w branży elektrycznej;
Zamawiający wyznacza następujące osoby do koordynacji i nadzoru nad realizacją
umowy przez Projektanta:
………………………… - koordynator ze strony Zamawiającego,
W przypadkach, w których w niniejszej umowie nie jest zastrzeżona forma pisemna
strony dopuszczają jako wiążącą korespondencję elektroniczną, wysyłaną na adresy
przedstawicieli, o których mowa w ust. 4 i 5.

§6
Okres realizacji umowy
1.Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia jej podpisania do dnia zakończenia
Inwestycji. Za dzień zakończenia inwestycji będzie przyjmowany dzień podpisania przez
Zamawiającego i Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru końcowego Inwestycji lub – w
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przypadku wskazania wad i usterek – protokołu potwierdzającego usunięcie przez Wykonawcę
usterek wskazanych w trakcie końcowego odbioru Inwestycji.
2.Wykonawca jest zobowiązany do dochowania następujących terminów wykonania swoich
zobowiązań:
1) 30 dni od dnia podpisania umowy – wykonanie pełnobranżowej koncepcji
architektoniczno-budowlanej,
2) 40 dni od dnia podpisania umowy – wykonanie pełnobranżowego projektu
architektoniczno-budowlanego,
3) 50 dni od dnia podpisania umowy – wykonanie pełnobranżowego projektu
wykonawczego.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

1.
2.

3.

4.

§7
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy Strony ustalają na kwotę
………………. złotych brutto (słownie: …………………………….), w tym ..................
złotych netto (słownie: ...........................................) plus podatek VAT 23%.
Zamawiający zapłaci Projektantowi wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 na
podstawie faktury, która może być wystawiona nie wcześniej niż po odbiorze przez
Zamawiającego
pełnobranżowego
projektu
architektoniczno-budowlanego
i wykonawczego.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje koszt sprawowania przez Projektanta
nadzoru autorskiego, zgodnie z § 4 umowy, w tym koszty pobytów na budowie w ramach
nadzoru autorskiego i pełnienie czynności nadzorczych oraz koszty przejazdów,
niezależnie od liczby osób wchodzących w skład zespołu.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje również wynagrodzenie za
przeniesienie majątkowych praw autorskich do Dokumentacji projektowej na wszystkich
polach eksploatacji oraz udzielenie zezwoleń na wykonywanie praw zależnych, o których
mowa w § 14.
Projektant uwzględnił w swoich cenach ryzyko ryczałtu, a także wszelkie koszty,
wynikające z wymagań umowy na podstawie własnych kalkulacji i szacunków.
Zamawiający ma obowiązek zapłaty kwoty określonej w prawidłowo wystawionej
fakturze na rachunek bankowy Projektanta wskazany na fakturze, w terminie 60 dni licząc
od dnia jej otrzymania. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążania rachunku bankowego
Zamawiającego.
§8
Odbiory
Zakończenie każdego z etapów realizacji umowy, określonych w § 1 ust. 1 pkt 1-6, będzie
stwierdzane poprzez sporządzenie przez Strony protokołów odbioru.
Protokół odbioru Dokumentacji projektowej będzie podpisany przez Zamawiającego po
sprawdzeniu dokumentacji, w czasie do 14 (słownie: czternastu) dni od daty jej
otrzymania przez Zamawiającego, pod warunkiem że Zamawiający nie zgłosi w tym
terminie żadnych zastrzeżeń dotyczących Dokumentacji projektowej.
W razie zgłoszenia zastrzeżeń Dokumentacji projektowej, protokół będzie podpisany po
usunięciu wad, na co Zamawiający wyznaczy Projektantowi termin, nie krótszy niż 7 dni
lecz nie dłuższy niż 14 dni, licząc od dnia wyznaczenia. W takim przypadku termin,
o którym mowa w ust. 2, będzie biegł od dnia złożenia poprawionej Dokumentacji
projektowej.
Podpisanie protokołu odbioru ostatecznego Dokumentacji projektowej ma skutek
formalny i nie jest równoznaczny z uznaniem jej prawidłowości zgodnie z umową,
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załącznikami do umowy oraz przepisami prawa, ani nie zwalnia Projektanta
z odpowiedzialności za jakiekolwiek wady Dokumentacji projektowej.
5. Protokół odbioru w zakresie przygotowania odpowiedzi na pytania dotyczące
Dokumentacji projektowej (§ 1 ust. 1 pkt 6) zostanie podpisany po uprawomocnieniu się
decyzji Zamawiającego o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na
wyłonienie Wykonawcy Inwestycji.
6. Protokół odbioru w zakresie nadzoru autorskiego zostanie podpisany po zakończeniu
sprawowania przez Projektanta Nadzoru autorskiego.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

4.

§9
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitego
wynagrodzenia brutto, tj. na kwotę ……………………. złotych (słownie:
…………………).
W dniu podpisania umowy Projektant wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w formie ……………………..
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Projektantowi
w terminie:
- 80% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane,
- 20% kwoty zabezpieczenia nie później niż w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi
za wady.
§ 10
Ubezpieczenie Projektanta
Projektant ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem
niewykonania lub nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową.
Przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy Projektant zobowiązany jest do
posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 złotych.
Projektant przedłoży Zamawiającemu kserokopię polisy, odpowiadającej wymaganiom
ust. 2 nie później niż 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Projektant ma
obowiązek, po każdorazowym odnowieniu polisy, przedłożyć Zamawiającemu jej
kserokopię, w terminie nieprzekraczającym 7 dni od dnia wygaśnięcia poprzedniej polisy.
Kserokopia polisy powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez
Projektanta, adwokata, radcę prawnego lub notariusza.
W przypadku nieodnowienia polisy przez Projektanta w trakcie realizacji umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Projektanta na jego koszt.
Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia kosztów poniesionych na ubezpieczenie z
wynagrodzenia przysługującemu Projektantowi lub do ich pokrycia z zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 9 umowy. Odstąpienie od umowy z
przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn
zawinionych przez Projektanta.

§ 11
Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
1. Projektant będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar
umownych:
1) w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązków Projektanta w stosunku do terminów
określonych w § 6 ust. 2, § 12 ust. 3 oraz terminów wynikających z innych ustaleń
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2)

3)

4)

5)

2.

3.

1.
2.
3.

4.
5.

1.
1)
2)
3)
4)

dokonanych przez Strony – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w
§ 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;
w przypadku nieobecności i nie podjęcia czynności przez projektanta w ramach Nadzoru
autorskiego w wyznaczonym dniu – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 7 ust. 1 za każde stwierdzone naruszenie;
w przypadku skierowania do wykonywania niniejszej umowy osób innych, niż wskazane
zgodnie z § 5 umowy – w wysokości 2% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 7 ust. 1 umowy za każde stwierdzone naruszenie;
w przypadku nie przedłożenia na żądanie Zamawiającego potwierdzenia ubezpieczenia,
o którym mowa w § 10 lub jego kontynuacji – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;
w przypadku odstąpienia od umowy przez Projektanta lub Zamawiającego z przyczyn
leżących po stronie Projektanta – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 7 ust. 1;
Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z każdej płatności należnej lub jaka
będzie należna Projektantowi lub uzyskać jej zapłatę z zabezpieczenia, o którym mowa w
§ 9.
Niezależnie od kar umownych Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Projektant będzie wówczas
ponosić odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
na zasadach art. 471 i następnych kodeksu cywilnego.
§ 12
Odpowiedzialność za wady dokumentacji
Projektant zobowiązany jest do wykonania wszelkich zobowiązań wynikających z rękojmi
za wady fizyczne i wady prawne Dokumentacji projektowej.
Okres rękojmi rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania przez Zamawiającego
i Projektanta Protokołu odbioru Dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi
oświadczeniami i kończy się z upływem okresu 24 miesięcy.
W okresie rękojmi Projektant jest odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad
Dokumentacji projektowej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym
niż 14 dni. Z tytułu usuwania wad, o których mowa wyżej, Wykonawcy nie przysługuje
wynagrodzenie.
Jeżeli Projektant nie usunie wad w Dokumentacji projektowej, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie
trzeciej na koszt Projektanta bez konieczności uzyskiwania zgody Sądu.
W przypadku określonym w ust. 4 Zamawiający będzie uprawniony do pokrycia
wszelkich kosztów wynikających z sytuacji tam opisanej z zabezpieczenia, o którym
mowa w § 9.
§ 13
Prawo do odstąpienia
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jeżeli:
Projektant nie rozpoczął realizacji Przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia oraz nie kontynuuje prac, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego,
Projektant przerwał z przyczyn leżących po stronie Projektanta realizację Przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,
Projektant realizuje Przedmiot umowy w sposób niezgodny z postanowieniami umowy,
Projektant nie przedłożył na żądanie Zamawiającego kserokopii polisy ubezpieczenia,
o którym mowa w § 8 lub jego kontynuacji.
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2. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1 nastąpi po bezskutecznym upływie terminu
wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia naruszeń umowy.
3. Zamawiający jest ponadto uprawniony do odstąpienia na podstawie przepisów ustaw, w
szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 14
Prawa autorskie
1. Z chwilą odbioru przez Zamawiającego Opracowań zrealizowanych w toku niniejszej
umowy, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, Projektant przenosi na Zamawiającego autorskie prawa
majątkowe tych Opracowań, bez żadnych ograniczeń czasowych, ilościowych i
terytorialnych, w zakresie następujących pól eksploatacji:
1) wykorzystanie Opracowań do wykonania robót budowlanych będących ich przedmiotem,
2) użytkowanie Opracowań na własny użytek, dla potrzeb ustawowych i statutowych, użytek
osób trzecich, w tym w szczególności przekazywanie Opracowania lub ich dowolnej
części, także ich kopii:
a) innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych
opracowań projektowych;
b) sądom/organom administracji publicznej w zakresie niezbędnym dla prowadzonych
postępowań,
c) wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, jako
część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym poprzez zamieszczenie na
stronie internetowej;
d) innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych;
e) osobom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym.
3) wykorzystywanie Opracowań lub ich dowolnej część do prezentacji,
4) wprowadzanie Opracowań lub ich części do pamięci komputera na dowolnej liczbie
własnych jednostek stanowisk komputerowych , do sieci multimedialnej,
telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,
5) zwielokrotnianie Opracowań lub ich części dowolną techniką w dowolnej ilości,
6) wyświetlanie, publiczne odtwarzanie Opracowań,
7) nadawanie Opracowań w całości lub części za pomocą wizji albo fonii przewodowej i
bezprzewodowej przez stacje naziemną,
8) wypożyczanie, wynajmowanie lub wymienianie nośników, na których Opracowania
utrwalono,
9) wykorzystywanie Opracowań do celów promocyjnych i reklamy,
10) publicznie udostępnianie Opracowań w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp
w miejscu i czasie przez niego wybranym,
11) samodzielnie lub z udziałem osób/podmiotów trzecich dokonywanie dalszych zmian,
modyfikacji, przekształceń i przeróbek materiałów powstałych i otrzymanych w wyniku
realizacji Umowy - w razie wątpliwości poczytuje się, że Opracowania powstały w celu
dalszego opracowania.
12) Zamawiający nie może usuwać oznaczeń określających autora, chyba że będzie to
wynikało z obowiązujących przepisów.
13) Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do Opracowań Zamawiający
nabywa własność egzemplarzy wykonanych w ramach niniejszej Umowy, na których te
Opracowania zostały utrwalone.
14) Projektant zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw
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majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od
obciążeń prawami tych osób.
15) Projektant ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady prawne i konsekwencje istnienia
tych wad ujawnione lub mogące się ujawnić w przyszłości w związku z realizacją
Przedmiotu umowy.
16) Zamawiający będzie uprawniony, bez dodatkowego wynagrodzenia dla Projektanta, do
przeniesienia autorskich praw majątkowych i udostępnienia utworów lub ich części
osobom trzecim.
17) Projektant udziela Zamawiającemu zgody na wykonywanie praw zależnych do opracowań
utworów w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności w celu modyfikacji lub dalszej
rozbudowy przedmiotu Inwestycji.
18) Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów,
o których mowa w ust. 1, własności nośników i zezwoleń, o których wyżej mowa, jest
wliczone w wynagrodzenie wykonawcy określone w § 7 ust. 1 umowy. Projektantowi nie
przysługuje osobne wynagrodzenie za każde z pól eksploatacji wskazane w ust. 1.

1.

1)

2)
3)
4)

§ 15
Dopuszczalne zmiany umowy
Strony przewidują możliwość przedłużenia okresu realizacji umowy, w tym terminów
określonych w § 6 umowy, jeśli termin wykonania danego etapu realizacji umowy może
nie być dotrzymany z przyczyn nie wynikających z winy Projektanta, w szczególności:
w przypadku ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych, w tym
uzgodnień lub w przypadku konieczności uzyskania odstępstw od stosowania przepisów
techniczno-budowlanych,
w przypadku ponadprzeciętnego czasu trwania postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na wyłonienie Wykonawcy Inwestycji,
w przypadku przedłużenia terminu realizacji Inwestycji, nad którą sprawowany jest
nadzór autorski przez Projektanta.
W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą wysokości stawki podatku od towarów
i usług (VAT) do wynagrodzenia netto Projektanta określonego w § 7 ust. 1, zostanie
doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku.
2.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2.

§ 16
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo Budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Strony poddają wszelkie mogące wyniknąć z realizacji umowy spory właściwemu dla
Zamawiającego .
3. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egzemplarze dla każdej
ze Stron.
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Załącznik nr 4 – FDZP.226.19.2015
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art 24 ust 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
Nazwa Wykonawcy:
...........................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy :
............................................................................................................................................................
NIP Wykonawcy:...............................................................................................................................
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz 331,
z poźn. zm):
1..........................................................................................................................................................
2..........................................................................................................................................................
3..........................................................................................................................................................
4..........................................................................................................................................................
5..........................................................................................................................................................
6..........................................................................................................................................................
W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej winien zaznaczyć poniższe pole:
□ Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy Prawo Zamówień Publicznych
.........................................................................................
Podpis i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 6 – FDZP.226.19.2015
w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie pełnobranżowego projektu dla zadania pt.: „Rozbudowa obiektów szpitalnych o
nowe skrzydło z przeznaczeniem na alokowanie Oddziału Anestezjologii
i
Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego, jednego oddziału zabiegowego – Oddziału Chirurgii i
Traumatologii Dziecięcej wraz Pododdziałem Leczenia Oparzeń oraz Centralnej Sterylizatorni”.
Wykaz usług
stosownie do wymogów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz
siwz oświadczam, iż zrealizowaliśmy następujące umowy odpowiadające wymogom
Zamawiającego postawionym w pkt X.1.b) siwz:
Przedmiot umowy,
Okres
Wartość
odpowiadający
realizacji
wykonanych
Podmiot
L
wymaganiom pkt X.1.b)
umowy
robót
Zamawiający
realizujący
budowlanych
p.
siwz
(dd.mm.rrrr
umowę
lub
–
/wyszczególnić
kosztorysowa
dd.mm.rrrr)
Oddziały/

1

2

3

Oświadczam, że:
1. Umowy wskazane w poz. ________ zostały zrealizowane przez Wykonawcę,
2. Umowy wskazane w poz. ________ zostały wykonane przez inne podmioty
i Wykonawca polega na nim zgodnie z pkt.X.3) siwz.

..........................................................
Podpis i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

....................................
data
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Załącznik nr 7 – FDZP.226.19.2015
w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie pełnobranżowego projektu dla zadania pt.: „Rozbudowa obiektów
szpitalnych o nowe skrzydło z przeznaczeniem na alokowanie Oddziału Anestezjologii
i Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego, jednego oddziału zabiegowego – Oddziału
Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej wraz Pododdziałem Leczenia Oparzeń oraz Centralnej
Sterylizatorni”.
Wykaz osób
stosownie do wymogów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz
siwz, iż przedkładamy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
odpowiadających wymogom Zamawiającego postawionym w pkt X.1.c) siwz.
Podstawa
dysponowania
osobą (np.
Posiadane
Uczestnik
Imię i
uprawnienia Doświadczenie osobiście, umowa
Lp
nazwisko
Funkcja
(zgodnie z
(zgodnie z pkt o pracę, umowa o
.
osoby
pkt X.1.c)
X.1.c) siwz.)
dzieło, zlecenie,
siwz.)
współpraca
gospodarcza,
inne- proszę
określić jakie)
1
2
3
4
5
6
1

Projektant w branży
architektonicznej –
Główny projektant

2

Projektant w branży
konstrukcyjnobudowlanej

3

Projektant w branży
sanitarnej

4

Projektant w branży
elektrycznej

Oświadczam, że:
1. Osoby wskazane w poz. ______ znajdują się w dyspozycji Wykonawcy,
2. Osoby wskazane w poz. ______ zostaną Wykonawcy udostępnione przez inne podmioty zgodnie z
pkt.X.3) siwz.
3. Osoby wskazane w poz. ______ posiadają uprawnienia wymagane przepisami prawa, określone w pkt
X.1.c) siwz.

..........................................................
Podpis i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

....................................
data

25

