
Uchwała N r . M M łUchwała Nr
Zarządu Łbvyickieao , i \
z dnia D S to ż m m m mu

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem są: Roboty budowlane w ramach 
zadania inwestycyjnego: „Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych
północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną".

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 1271 Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, 
Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. 
Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. 
Nr 92 poz. 753, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146 oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, 
poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143 i Nr 87, poz. 484)

Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§1. Zatwierdza się wybór formy udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, którego przedmiotem są: Roboty budowlane w ramach zadania 
inwestycyjnego: „Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części 
województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną".

§2. Zatwierdza się specyfikację istotnych warunków zamówienia dotyczącą zamówienia 
publicznego, którego przedmiotem są: Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego: 
„Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa 
łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz 
doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną”.

§3. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Łowickiemu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

Wojciech Miedzianowski

Janusz Michalak

Dariusz Kosmatka

Bolesław Heichman

Zbigniew Kuczyński
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Załącznik do Uchwały n r .....
Zarządu Powiatu Łowickiego 
z dnia...................................

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego poniżej kwoty określonej 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy Prawo zamówień publicznych

Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego: „Wzmocnienie potencjału sieci usług 

medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego 

poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie

go w sprzęt i aparaturę medyczną”
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I. Zamawiający
Powiat Łowicki

ul. Stanisławskiego 30,

99-400 Łowicz.

II. Tryb udzielania zamówienia
Zamówienie będzie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, poniżej kwoty 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, 

Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143 
i Nr 87, poz. 484) zwanej dalej Ustawą.

III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących robót budowlanych:

1.1. Oddział ginekologiczno-położniczy -  część ginekologiczna

1.1.1. Roboty demontażowe ścianek oddzielających korytarz oddziału od klatki 
schodowej i w obrębie nowej sali łóżkowej, powstałej po obecnym 
gabinecie lekarzy OAilT.

1.1.2. Wymurowanie i otynkowanie ścianek.

1.1.3. Roboty malarskie w obrębie korytarza, klatki schodowej II piętra, sali 

łóżkowej i dyżurki pielęgniarek.

1.1.4. Osadzenie stolarki EI30 pomiędzy korytarzem części ginekologicznej a 
klatka schodową.

1.1.5. Wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej (drzwi prowadzące na korytarz 
oddziału).

1.1.6. Montaż sufitu podwieszanego na korytarzu.

1.1.7. Rozbudowa instalacji nawiewno-wywiewnej dla nadmuchu zimnego 

powietrza i uruchomienie wentylacji wyciągowej.

1.1.8. Wykonanie instalacji elektrycznej na korytarzu i w sali łóżkowej.
1.1.9. Wykonanie instalacji sanitarnych w sali łóżkowej.

1.1.10. Roboty wykończeniowe w sali łóżkowej.

1.1.11. Wymiana tablicy 2T2 II piętra i wpięcie jej do rozdzielnicy głównej 

nowymi przewodami, poprowadzonymi szachtem.
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1.2. Zabudowa szachtów dla pionów instalacyjnych na korytach parteru, I i II 

piętra.
2. Dostawa i montaż balustrad ochronnych na dach nad blokiem operacyjnym. 

Szczegółowy zakres robót określony jest w dokumentacji projektowej 

oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wyżej wskazane 

opracowania stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia zwanej dalej SIWZ.

2. Kody CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

3. Termin gwarancji

Zamawiający wymaga, by Wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia minimum 36 
miesięcy gwarancji, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

IV. Termin i miejsce wykonania zamówienia
1. Całość zamówienia należy wykonać w ciągu 40 dni od podpisania umowy.

2. Miejscem wykonywania zamówienia jest szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Łowiczu przy ul. Ułańskiej 28, 99-400 Łowicz.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy oraz spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie analizy 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego 

przez Wykonawcę na zasadzie spełnia/nie spełnia.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
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Wykonawca musi wykazać i udokumentować, iż w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest 
krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na 

wykonaniu robót wykończeniowych (tj. murarskich i/lub tynkarskich i/lub malarskich 
i/lub okładzinowych i/lub instalacyjnych i/lub stolarskich) o wartości nie mniejszej 
niż 100 000,00 zł brutto.

Jeżeli Wykonawca wartość robót określi w walutach innych niż PLN, Zamawiający 

przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie analizy wykazu 

wykonanych robót budowlanych oraz dokumentów potwierdzających ich prawidłowe 
i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie na zasadzie spełnia/nie spełnia. 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca 

musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować:
- minimum jedną osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą prawo pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wykształcenie 

co najmniej średnie oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie po uzyskaniu 

uprawnień,
- minimum jedną osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej elektrycznej, posiadającą prawo pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie, wykształcenie co najmniej średnie

oraz minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień,

- minimum jedną osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi

w specjalności instalacyjnej sanitarnej, posiadającą prawo pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie, wykształcenie co najmniej średnie

oraz minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień. 
Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie analizy wykazu 
osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia
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0 posiadaniu przez te osoby wymaganych uprawnień na zasadzie spełnia/nie 

spełnia.

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych 

podmiotów.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie analizy 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez 
Wykonawcę na zasadzie spełnia/nie spełnia.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz inne 
dokumenty wymagane w ofercie
1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy 

z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia

1 dokumenty:

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ -
- złożone w formie oryginału i podpisane przez osobę/osoby uprawnione 
do reprezentowania Wykonawcy.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące łącznie wyżej wskazany 

dokument, podpisany przez pełnomocnika ustanowionego zgodnie z art. 23 ust. 2 

Ustawy, może być złożony łącznie dla tych podmiotów.
2) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy

- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania 

oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie 

z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje; listy 

polecające; opinie; kopie protokółów odbiorów końcowych).

W wykazie należy uwzględnić roboty zakończone przed upływem terminu składania 
ofert. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie ww. 

dokument podmioty mogą złożyć łącznie.
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3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

w szczególności będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 

i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją
0 podstawie do dysponowania tymi osobami.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie ww. dokument 
podmioty mogą złożyć łącznie.

4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące 
oświadczenia i dokumenty:

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zgodne 

ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ - złożone w formie oryginału

1 podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 

1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych Oświadczenie o braku podstaw 

do wykluczenia z udziału w postępowaniu w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 wskazane 
w pkt 1.

Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełniania warunków 

udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział 

w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego 

podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt. 2

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 2 pkt 2 

przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji 

ani nie ogłoszono upadłości.

Dokument/dokumenty te, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert.
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3. Wraz z ofertą należy również złożyć następujące dokumenty i załączniki:

1) Pełnomocnictwo w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania 

za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę/osoby, których 

umocowanie do wykonywania tych czynności nie wynika z innych przedstawionych 
z ofertą dokumentów,

2) Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu lub/i osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia innych podmiotów jest zobowiązany udowodnić 

Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania 
z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3) Kosztorys ofertowy.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów wraz ze wskazaniem osób 
do kontaktu

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy 
pisemnej.

2. Oświadczenia i dokumenty (w tym pytania kierowane do Zamawiającego, 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawiadomienia o wykluczeniu 

Wykonawców i odrzuceniu ofert lub o unieważnieniu postępowania, wezwania 

do wyjaśnienia treści złożonych ofert, oświadczenia, dokumenty, wezwania 

do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw) będą przekazywane 
za pomocą poczty elektronicznej.

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada poczty elektronicznej zgłasza 

to Zamawiającemu. W takiej sytuacji strony będą się porozumiewać za pomocą 
faksu.

4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami oraz do potwierdzenia 

wpłynięcia oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych 
za pomocą poczty elektronicznej lub faksu jest:

Magdalena Żurawska - tel. (046) 837 54 48, faks (046) 837 56 78. 
e-mail: rip@powiatlowicki.pl
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5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień 

czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach 

wymagających zachowania pisemności postępowania.

6. Zamawiający umożliwi w swojej siedzibie sporządzanie kopii lub odpisów protokołu 

wraz z załącznikami. Zamawiający prześle na wniosek Wykonawcy kopię protokołu 

pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną zgodnie z wyborem Zamawiającego. 

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert 
w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących 

załączniki do protokołu (jawne po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty 
lub unieważnieniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 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 składania ofert.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 

wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 

może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 

o wyjaśnienie treści SIWZ.

8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami będzie przekazana przez Zamawiającego 

wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz będzie umieszczona 

na stronie internetowej Zamawiającego.

9. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, 
Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających 

się na SIWZ. Zmiana zostanie niezwłocznie, pisemnie przekazana wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz będzie umieszczona na stronie 
internetowej Zamawiającego. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, 

jeżeli modyfikacja SIWZ będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia 

o zamówieniu, lub gdy treść ogłoszenia nie ulega zmianie a niezbędny jest 

dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią dokumentacji.

10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
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VIII. Wymagania dotyczące wadium
1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany do dnia, w którym upływa 
termin składania ofert do godz. 10.00. wnieść wadium w wysokości 2 000,00 zł 
(słownie: dwa tysiące złotych).

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach:

1) pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 

nr 83 9297 0005 0754 1561 2061 0003,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 

kredytowej,
3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit 

b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz 1158 z późn. zm .).

3. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, Wykonawca może 
dołączyć do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego 

przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać „Wadium -  Roboty budowlane 

w ramach zadania inwestycyjnego: „Wzmocnienie potencjału sieci usług 

medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez 

przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu 

oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną”.
4. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu 

wystawionego na rzecz Powiatu Łowickiego. Dokumenty te muszą zachowywać 
ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

5. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego 

wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków 

na rachunek bankowy Zamawiającego.
6. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w formach określonych w pkt 2 oryginał składa 

w oddzielnej kopercie opisanej następująco: „Wadium -  Roboty budowlane 

w ramach zadania inwestycyjnego: „Wzmocnienie potencjału sieci usług 
medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez 
przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu 

oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną” w Sekretariacie Starostwa
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Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz w terminie 

wskazanym w ust. 1 a kopię dołącza do oferty.

7. Zwrot wadium

1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, 

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 11,

2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 

zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał 

ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium w sytuacji opisanej w ust. 7 pkt. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 

odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi 
wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je 
wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, 

w odpowiedzi na wezwanie nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub nie uzupełnił pełnomocnictw, chyba 
że udowodnił, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego 

oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych 

w ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
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IX. Termin związania ofertą
1. Zgodnie z art. 85 ust. 1 Ustawy termin związania złożoną ofertą wynosi 30 dni. 

Bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni 

przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie 

zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 

60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, 

z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli 

przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 

dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Oferta pod rygorem nieważności zostanie sporządzona w formie pisemnej.

Oferta zostanie sporządzona na właściwym formularzu oferty (bądź w takiej samej 

formie) stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Wykonawcy nie wolno 
dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku „Formularz ofertowy” 
opracowanym przez Zamawiającego.

2. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji, a w szczególności 

formularz oferty i załączniki zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według 

poniższych wskazówek. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów 

nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje on "nie dotyczy".

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną kompleksową ofertę zawierającą 
jedną jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 

zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert 

złożonych przez danego Wykonawcę.

4. Wykonawcy składający ofertę wspólną:

1) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
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umowy. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego 
pełnomocnika;

2) pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; 

zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego, Zamawiający kieruje 
informacje, korespondencję, itp.

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty.

6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim (nie dotyczy folderów 

reklamowych), na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną 

techniką oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy 

na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

7. Zaleca się aby każda strona oferty i załączników była ponumerowana kolejnymi

numerami i ułożona w kolejności przedstawionej w SIWZ. Strony oferty powinny być 

podpisane jak wyżej i trwale spięte (zszyte). Wszelkie poprawki

lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osoby 
podpisujące ofertę.

8. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy 

złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski, sporządzonymi przez tłumaczy 
przysięgłych.

9. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu, lub pełnomocnictw, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, 
lub wadliwe pełnomocnictwa do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie 
terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. Uzupełniane oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać 

spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie 
przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później 

niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

10. Oświadczenia, zawiadomienia, informacje oraz wnioski przekazane pocztą 

elektroniczną lub faksem uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła 
do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. Każda ze stron na żądanie 
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
11. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,
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przy jednoczesnym pozytywnym wyniku transmisji danych zamawiający przyjmuje, 

iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu lub adres mailowy podany 

przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się 

wykonawcy z jego treścią.

12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę 

pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie 

o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. 

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak 

w rozdziale XI oraz dodatkowo opisane „zmiana” lub „wycofanie”.

Jeżeli Wykonawca wprowadza zmiany w ofercie, to w treści zawiadomienia wskazuje 

te zmiany. Jeżeli dokonana modyfikacja oferty powoduje zmiany w dokumentach 

składających się na ofertę, Wykonawca składa aktualne dokumenty.

13. 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.

Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. 

W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika 
postępowania.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 poz. 211, 

z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 

posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne 
działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie 
mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, 

terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofercie.

14. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona bez otwierania.

15. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi 
w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym 
dokumencie.
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16. Wykonawca wskaże w ofercie, które części zamówienia powierzy 
podwykonawcom.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łowiczu 

przy ul. Stanisławskiego 30, 99 - 400 Łowicz w kopertach z następującym 
oznaczeniem: oraz Nie otwierać przed 24.10.2011 r. godz. 10.30.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

2. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta 

zostanie opatrzona adnotacją określającą termin jej przyjęcia. Do czasu otwarcia 

ofert będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.

3. Termin składania ofert upływa 24.10.2011 r. o godz. 10.00.
Oferty zostaną otwarte w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz. 10.30 

w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej, ul. Stanisławskiego 30a, 99-400 
Łowicz (nowy budynek starostwa).

XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Wykonawca określi cenę w walucie krajowej (w zł).
2. Ceny wszystkich elementów zamówienia powinny zawierać w sobie ewentualne 

upusty oferowane przez Wykonawcę.

3. Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową. Ofertowa cena powinna 

obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, 

niezbędne do zrealizowania zamówienia.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 

z późniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:
§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie 

nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy 

nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, 

wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może 
podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.
W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne 
do zrealizowania zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności,
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które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się 

dokładną analizę dokumentacji stanowiącej załączniki do niniejszej SIWZ oraz 

sprawdzenie warunków wykonania zamówienia w terenie.

5. Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie 
kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada Wykonawca. Przekazany 

w ramach SIWZ przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym dla Wykonawców.

6. Zamawiający wymaga podania ceny bez podatku VAT (netto), stawki i kwoty 

podatku VAT oraz ceny z podatkiem VAT (brutto) -  za całość zamówienia (cena 

ryczałtowa). Zastosowanie stawki VAT innej niż podstawowa (23%) wymaga 

wskazania symbolu PKWiU lub przepisu uzasadniającego zwolnienie lub obniżenie 

stawki podatku, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) i przepisów 
wykonawczych.

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować 
następującymi kryteriami i ich wagami:
Cena ofertowa - 100%

Najniższa cena ofertowa -  100 pkt

Pozostali Wykonawcy otrzymają ilość punktów wyliczoną wg poniższej formuły:

Yn = (Cmin/ Cn) x 100 [pkt]
gdzie:
Yn - ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie,

Cmin - najniższa cena ofertowa brutto zaoferowana w ważnej ofercie,
Cn - cena ofertowa brutto ocenianej oferty.

O wyborze oferty decyduje najwyższa liczba uzyskanych punktów. 

W przypadku, gdy w trakcie oceny ofert okaże się, że dwie lub więcej ofert 

nieodrzuconych zawiera identyczną cenę Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu udzielenia zamówienia publicznego
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1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty niezwłocznie 

zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę 

i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, 
a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli 

oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny 
ofert i łączną punktację;

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne;

4) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia 
publicznego może być zawarta.

2. Zamawiający zamieści informacje określone w ust. 1 pkt 1 na własnej stronie 

internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

3. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania 
umowy.

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, 

chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 
93 ust. 1 Ustawy.

5. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania 

zawiadomienia o wyborze oferty pocztą elektroniczną lub faksem. W przypadku, 

gdy zostanie złożona jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty 
oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy umowa może być zawarta przed upływem 

wyżej określonego terminu.
6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie 

przedłoży szczegółowy kosztorys ofertowy.

7. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy, o którym mowa w rozdziale XVI niniejszej SIWZ.
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XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści 

niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej z Wykonawcą 

umowy w stosunku do treści oferty, na której podstawie dokonano wyboru 

Wykonawcy w sytuacji wystąpienia okoliczności określonych we wzorze umowy.

3. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 4 

do niniejszej SIWZ.

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

w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, przed podpisaniem umowy.

1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej 

lub kilku następujących formach (zgodnie z art. 148 ust. 1 Ustawy):

a) pieniądzu -  przelewem -  na rachunek Zamawiającego:
83 9297 0005 0754 1561 2061 0003

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 
zobowiązaniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) w 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.

3. Zamawiający nie wyraża zgody na inne formy wnoszenia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy z wyjątkiem określonych w niniejszej SIWZ.
4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę 

na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy.

5. Należną całość zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy wnieść 

najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
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6. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w następujący sposób:

a) 70% wartości wniesionego zabezpieczenia wykonania umowy -  w terminie 30 
dni od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót,

b) 30% wartości wniesionego zabezpieczenia wykonania umowy -  w terminie 15 

dni od upływu okresu rękojmi za wady.

XVII. Środki ochrony prawnej
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy.

XVIII Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
XIX. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
XX. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
Zakres robót uzupełniających:

1. Rozbudowa instalacji klimatyzacji -  nawiew ciepłego powietrza, montaż 
sterowania, rozbudowa o dalsze pomieszczenia.

2. Szlifowanie i polerowanie kamiennej posadzki w korytarzu części 
ginekologicznej.

3. Roboty wykończeniowe w oddziale pediatrycznym, wynikające z przebudowy 
instalacji sanitarnych w sali łóżkowej części ginekologicznej.

4. Przebudowa instalacji przyzywowej (nowa centrala i instalacja w obrębie 

korytarza części ginekologicznej oraz wpięcie do systemu przyzywowego sal 

łóżkowych ginekologii i położnictwa.
5. Roboty związane z przeniesieniem instalacji i urządzeń niskoprądowych np. 

przewody internetowe, telefoniczne itp.

6. Demontaż rozdzielnicy znajdującej się w śluzie Oddziału anestezjologii 

i intensywnej terapii oraz roboty elektryczne związane z przebudową instalacji.

XXI. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XXII. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
XXIII. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania
zamówienia.

Załączniki:

1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
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3. Wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
4. Wzór umowy
5. Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych
6. Wzór wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
7. Wzór oświadczenia o posiadaniu uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć 

w wykonywaniu zamówienia
8. Dokumentacja projektowa
9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
10. Przedmiar robót i kosztorys nakładczy -  załączniki pomocnicze.

Zatwierdzam:
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Wykonawca

Wykaz osób,

które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia

Lp. Imię i 
nazwisko

Wykształcenie Doświadczenie 
zawodowe 
(ilość lat

doświadczenia po 
uzyskaniu  

uprawnień)

Uprawnienia 
budowlane 

( zakres 
posiadanych 
uprawnień)

Podstawa 
dysponowania 

wskazaną osobą 
Dysponuję/ 

będę dysponował

1.

2

3

Jeżeli w wykazie Wykonawca wskazał osoby którymi nie dysponuje a będzie dysponował dołącza 

pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

data

podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionych
do występowania w imieniu Wykonawcy





Wykonawca

Wykaz wykonanych robót budowlanych

L.p.
Nazwa zamówienia oraz określenie 
zakresu robót wykończeniowych

wykonanych 
w ramach zamówienia

Wartość wykonanych 
w ramach zamówienia 

robót
wykończeniowych

brutto (PLN)

Termin realizacji 
(podać datę 

zakończenia)

Nazwa i adres 
Inwestora, 

miejsce realizacji 
robót

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały ukończone prawidłowo 
i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej np. referencje, listy polecające, opinie, kopie protokółów 
odbiorów końcowych.

data
podpis osoby / osób uprawnionych 
do występowania w imieniu Wykonawcy





Wykonawca

Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, 
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Oświadczam, że Pani/Pan.......................................................................................... ,
która/y będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada uprawnienia 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Oświadczam, że Pani/Pan.......................................................................................... ,
która/y będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada uprawnienia 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Oświadczam, że Pani/Pan........................................................................................... ,
która/y będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada uprawnienia 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej sanitarnej.

data

podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionych
do występowania w imieniu Wykonawcy





FORMULARZ OFERTOWY

Siedziba Wykonawcy....

Województwo................

Adres do korespondencji

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

REGON..........................

Nr telefonu.....................

Nr faksu.........................

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

Nazwa Wykonawcy........

W związku z przetargiem nieograniczonym, którego przedmiotem są Roboty 
budowlane w ramach zadania inwestycyjnego:: „Wzmocnienie potencjału sieci usług 

medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę 

budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt 

i aparaturę medyczną” składam ofertę przetargową o następującej treści:

1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia w następujący sposób:

1.1 Cena ofertowa brutto...........

słownie:.....................................

w tym podatek VAT..........% tj

słownie......................................

......... zł

.złotych

........zł

złotych

1.2 Cena ofertowa netto zł
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Słownie złotych

1.3. Na wykonane przez siebie roboty udzielam gwarancji:

1.4. Zobowiązuję wykonać całość zamówienia w terminie 40 dni od zawarcia 
umowy.

2. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje 
niezbędne do przygotowania oferty.

3. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez cały czas 
wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (30 dni).

4. Oświadczam, że akceptuję warunki umowy określone w załączniku 
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jeśli moja oferta zostanie 
wybrana, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.

5. Oferta została złożona n a ....stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych
od nr 1 do n r ......

6. Oświadczam, że informacje składające się na ofertę, zawarte
na stronach .........  stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być 
udostępnione innym uczestnikom niniejszego postępowania.

7. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty 
wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

8. Poświadczam wniesienie wadium w wysokości

w formie:............................................................................................
zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu proszę dokonać na konto:

9. W przypadku wybrania mojej oferty, przed podpisaniem umowy zobowiązuję 
się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% 
wartości zamówienia.

10. Akceptuję 30 dniowy termin płatności faktury wystawionej na podstawie 
podpisanego protokołu odbioru robót.
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11. Podwykonawcom zamierzam powierzyć wykonanie następujących części 
zamówienia:

13. Osoby do kontaktów z Zamawiającym:
Osoba/osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie 
zobowiązań umowy:
.................................................... tel. kontaktowy.................... , faks:...................

14. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:

Adres do korespondencji 
Nr telefonu/faxu.............

data imię i nazwisko
podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionych 

do występowania w imieniu Wykonawcy
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Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w  postępowaniu

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy:

oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, którego przedmiotem są Roboty budowlane w ramach zadania 
inwestycyjnego:: „Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych
północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku 
Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt 
i aparaturę medyczną” zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 
dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

data podpis osoby uprawnionej do składania 
oświadczeń w imieniu Wykonawcy
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Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy:

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, którego przedmiotem są Roboty budowlane w ramach zadania 
inwestycyjnego:: „Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej 
części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną” na 
podstawie żadnej z przesłanek wskazanych w poniżej cytowanym 
art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.):

„ Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując 
je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które 
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali 
oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także 
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
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w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano 
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których
komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także 
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia 
na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary.

data podpis osoby uprawnionej do składania 
oświadczeń w imieniu Wykonawcy
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UMOWA NR

Zawarta w dniu....................... r. pomiędzy Powiatem Łowickim
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łowickiego, 
w imieniu którego działają:
1) ................................................................................................................................
2) .......................................................................................................................................................................................
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,
a...................................................................................................
wpisaną/ym do ewidencji/KRS pod n r:.......................................
posiadającą/ym nr REGON:......................................................
oraz nr NIP:.................................................................................
reprezentowaną/ym przez:.........................................................
zwaną/ym dalej „Wykonawcą” 
o następującej treści:

§1
Przedmiot umowy

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, 
a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania 
inwestycyjnego: „Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno- 
wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku 
Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go 
w sprzęt i aparaturę medyczną” o następującym zakresie:
1.1. Oddział ginekologiczno-położniczy -  część ginekologiczna
1.1.1. Roboty demontażowe ścianek oddzielających korytarz oddziału od 

klatki schodowej i w obrębie nowej sali łóżkowej, powstałej po 
obecnym gabinecie lekarzy OAilT.

1.1.2. Wymurowanie i otynkowanie ścianek.
1.1.3. Roboty malarskie w obrębie korytarza, klatki schodowej II piętra, sali 

łóżkowej i dyżurki pielęgniarek.
1.1.4. Osadzenie stolarki EI30 pomiędzy korytarzem części ginekologicznej a 

klatka schodową.
1.1.5. Wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej (drzwi prowadzące na 

korytarz oddziału).
1.1.6. Montaż sufitu podwieszanego na korytarzu.
1.1.7. Rozbudowa instalacji nawiewno-wywiewnej dla nadmuchu zimnego 

powietrza i uruchomienie wentylacji wyciągowej.
1.1.8. Wykonanie instalacji elektrycznej na korytarzu i w sali łóżkowej.
1.1.9. Wykonanie instalacji sanitarnych w sali łóżkowej.
1.1.10. Roboty wykończeniowe w sali łóżkowej.
1.1.11. Wymiana tablicy 2T2 II piętra i wpięcie jej do rozdzielnicy głównej 

nowymi przewodami, poprowadzonymi szachtem.
1.2. Zabudowa szachtów dla pionów instalacyjnych na korytach parteru, I i 

II piętra.
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2. Roboty zostaną wykonane zgodnie ze złożoną ofertą, Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz zakresem określonym w Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
W w. dokumenty stanowią załączniki do niniejszej umowy.

§2
Termin realizacji umowy

1. Rozpoczęcie wykonania przedmiotu umowy nastąpi po podpisaniu niniejszej 
umowy.

2. Wprowadzenie na plac budowy, przez który rozumie się miejsce 
wykonywania robót budowlanych związanych z realizacją zadania 
określonego w § 1 ust 1 nastąpi najpóźniej 4 dni po zawarciu niniejszej 
umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość robót objętych niniejszą umową 
w terminie 40 dni od jej zawarcia.

§3
Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie, o którym 
mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.

2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały okres realizacji przedmiotu 
umowy określonego w § 1 umowy.

3) Zapłata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.
4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy 

zgromadzone w pomieszczeniu/miejscu składowania oraz na terenie 
wykonywanych robót.

§4
Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) Protokolarne przejęcie placu budowy w terminie określonym w § 2 ust. 2 

niniejszej umowy.
2) Prowadzenie robót z zachowaniem należytego porządku, a po skończeniu 

robót uporządkowanie terenu i przekazanie go Zamawiającemu w terminie 
odbioru robót.

3) Przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności ppoż. 
w trakcie wykonywania robót.

4) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
warunkami technicznymi, ustalonym zakresem robót, Polskimi Normami, 
zasadami wiedzy technicznej, zaleceniami Zamawiającego 
niewykraczającymi poza ustalony zakres robót.

5) Stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia 
do obrotu i stosowania w budownictwie, określone w art. 10 ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
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z późn. zm.) i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanego 
przedmiotu umowy.

6) Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru, Wykonawca 
obowiązany jest okazać stosowne dokumenty potwierdzające dopuszczenie 
materiałów do stosowania w budownictwie.

7) Informowanie inspektora nadzoru z wyprzedzeniem 1 dnia roboczego
0 terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót 
zanikających.

8) Pisemne zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego 
oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i usunięcie ewentualnych wad, 
zgodnie z postanowieniami § 6 niniejszej umowy.

9) Ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich 
za szkody powstałe w związku z realizacją robót oraz usunięcie powstałej 
szkody lub pokrycie roszczenia z tytułu powstałej szkody.

10) Zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt pomieszczeń socjalnych
1 magazynowych dla pracowników zatrudnionych na budowie.

11) Sporządzenie informacji BIOZ, jeśli obowiązek ten będzie wynikać 
z przepisów Prawa Budowlanego.

§5
Postanowienia dotyczące podwykonawców

1. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może zlecić podwykonawcy/ 
podwykonawcom wykonanie robót budowlanych na zasadach określonych 
w niniejszej umowie.

2. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu umowę lub projekt umowy, która 
będzie zawarta z podwykonawcą/ podwykonawcami. Umowa lub projekt 
umowy musi określać zakres rzeczowy robót, wartość wynagrodzenia 
podwykonawcy, zasady dokonywania odbiorów oraz zasady i terminy 
płatności za wykonane roboty.

3. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę 
projektu umowy lub umowy z podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu 
lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy na zasadach 
określonych w projekcie.

4. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest 
wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy - ust. 3 stosuje się 
odpowiednio.

5. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa, pod rygorem 
nieważności zmienić postanowień umowy z podwykonawcą

6. W terminie 3 dni od zawarcia umowy z podwykonawcą Wykonawca 
przekazuje Zamawiającemu 1 egzemplarz zawartej umowy lub jej 
uwierzytelniony odpis. Dotyczy to również ewentualnych aneksów do umowy.

7. Zlecenie części przedmiotu umowy podwykonawcy nie zmieni zobowiązań 
Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie 
tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia 
i zaniedbania podwykonawcy w takim samym stopniu, jak to by były jego 
własne.

8. Za roboty wykonane przez podwykonawcę płatności będzie realizował 
Wykonawca.
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9. Zamawiający zapłaci za wykonane roboty Wykonawcy po przedstawieniu 
przez niego prawidłowo wystawionej faktury z dołączonymi dokumentami:

a) protokół odbioru wykonanych robót odebranych przez Zamawiającego, 
sporządzony przy udziale Wykonawcy i podwykonawcy, określający zakres 
rzeczowy wykonanych robót wynikających z umowy,

b) pisemne oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia z tytułu 
umowy z Wykonawcą wraz ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia.

10. Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania wynagrodzenia 
umownego Wykonawcy ze złożonej przez niego faktury w części 
odpowiadającej wartości wykonanych przez podwykonawcę robót, 
w przypadku niedostarczenia oświadczenia o którym mowa w pkt. 9 lit. b 
niniejszej umowy.

11. Jeżeli z treści oświadczenia podwykonawcy wynikać będzie, że Wykonawca 
zapłacił podwykonawcy tylko część przysługujących mu należności, 
Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania wynagrodzenia 
umownego Wykonawcy ze złożonej przez niego faktury w części 
odpowiadającej wartości wykonanych przez podwykonawcę robót.

12. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń podwykonawcy o rozliczeniu 
w całości wynagrodzenia umownego, wówczas Zamawiającemu przysługuje 
prawo pomniejszenia kwoty wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości 
należnego wynagrodzenia podwykonawcy.

13. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane roboty nie może 
być późniejszy niż termin zapłaty określony dla Wykonawcy.

14. Wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego związane z brakiem 
terminowej zapłaty Wykonawcy na rzecz podwykonawcy obciążą 
Wykonawcę.

15. Wykonawca powierzy wykonanie przedmiotu umowy podwykonawcom
w zakresie:.......................................................................................................

§ 6
Odbiory robót

1. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o gotowości do odbioru robót 
podlegających zakryciu lub zanikających. W razie nie dopełnienia tego 
warunku, Wykonawca obowiązany jest na własny koszt odkryć roboty, 
a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego.

2. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o gotowości do odbioru 
końcowego.

3. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego 
w ciągu 7 dni, od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości 
do odbioru.

4. O osiągnięciu gotowości odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 
zawiadomić Zamawiającego na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym 
Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie 
Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.

5. Wykonawca obowiązany jest być przy odbiorze osobiście lub wyznaczyć 
w tym celu upoważnionego pisemnie pełnomocnika. Nieobecność 
Wykonawcy lub pełnomocnika nie wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca 
traci jednak w tym wypadku prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń 
i zarzutów w stosunku do odbioru.
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6. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie 
Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 
wykonania przedmiotu odbioru:

a) dziennik budowy,
b) protokoły odbiorów technicznych,
c) atesty na wbudowane materiały i urządzenia,
d) dokumentacja powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania zamówienia.
7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot 

nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, 
stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa 
w niniejszej umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku 
Wykonawca pozostaje w zwłoce.

8. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie 
ustalonym w ust. 3 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia 
o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje 
w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.

9. Z czynności odbioru sporządza się w obecności przedstawicieli stron protokół 
odbioru, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. 
Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi 
na Zamawiającego od dnia dokonania odbioru końcowego. Odbiór końcowy 
jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego 
w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole 
usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze. Sporządzony 
protokół stanowić będzie podstawę wystawienia faktury za wykonanie 
przedmiotu umowy.

10. Po upływie okresu rękojmi i gwarancji Zamawiający przeprowadzi odbiór 
ostateczny, z którego zostanie spisany protokół odbioru ostatecznego.

§7
Wartość umowy

1. Wartość robót strony ustalają na :
cenę brutto/wraz z podatkiem VAT/ w wysokości: ..........................................
słownie złotych:.................................................................................................
w tym podatek VAT w wysokości ... % tj..........................................................
słownie złotych:.................................................................................................
cenę netto w wysokości:....................................................................................
słownie złotych:................................................................................................

2. Cena wskazana w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Zawiera 
wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy w tym: 
wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, koszty związane 
z odbiorem wykonanych robót oraz inne koszty wynikające z niniejszej 
umowy.

§ 8
Warunki płatności

1. Strony postanawiają, że rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 
umowy nastąpi jedną fakturą wystawioną po dokonaniu odbioru końcowego.
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2. Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół odbioru końcowego robót 
zatwierdzony przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i przedstawiciela 
Zamawiającego.

3. Należność wynikająca z faktury VAT płatna będzie przelewem
z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy nr: ...........................................
w terminie 30 dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

§9
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść, najpóźniej w dniu podpisania umowy, 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które będzie służyło pokryciu 
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
w wysokości 5 % wartości zamówienia brutto, co stanowi kwotę z ł: .................
słownie złotych:................................................................................................

2. W przypadku należytego wykonania robót - 70 % zabezpieczenia, tj. kwota
w wysokości ..............  zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni
po ostatecznym odbiorze robót, a pozostałe 30 %, tj. kwota w wysokości
...................... zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie
okresu rękojmi za wady.

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniądza wartość
zwracanego zabezpieczenia zostanie powiększona o powstałe odsetki, 
wynikające z umowy rachunku bankowego, na którym było
ono przechowywane oraz pomniejszona o koszt prowadzenia rachunku 
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, 
zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami będzie wykorzystane 
do zgodnego z umową wykonania robót lub do pokrycia roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady.

5. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji:
1) musi zawierać następujące elementy:
- nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres),
- nazwę Beneficjenta (Zamawiającego),
- nazwę Gwaranta lub Poręczyciela,
4) musi określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją,
5) musi zawierać sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego 
i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie 
zapłaty, w przypadku gdy Wykonawca:
a) nie wykonał robót budowlanych objętych niniejszą umową,
b) wykonał roboty budowlane objęte niniejszą umową z nienależytą 
starannością,
c) nie usunął wad, które ujawniły się w okresie rękojmi w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie.
6) gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia 
jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek 
dokumentacji. W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej 
wymienionych elementów, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe 
zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy.
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7) Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w pkt 5) 
przypadków, Zamawiający wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem 
zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
Żądanie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.

§ 10
Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy 
określony § 1 ust 1.

2. Termin gwarancji ustala się na .... miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg 
od daty dokonania odbioru końcowego.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany 
przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność 
ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia 
rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które 
zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien.

4. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się 
do usunięcia Zamawiający może:
a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,
b) dokonać odbioru i żądać usunięcia wady w wyznaczonym przez siebie 
terminie.

5. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej 
przy odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady 
w okresie rękojmi Zamawiający może:
a) żądać usunięcia wady w wyznaczonym przez siebie terminie,
b) żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód 
i do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu 
wad.

9. Usunięcie wad zostanie stwierdzone protokołem podpisanym 
przez przedstawicieli obu Stron.

10. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do usuwania 
wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

11. Jeżeli w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Wykonawca 
nie usunie wad, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie na koszt 
i odpowiedzialność Wykonawcy osobom trzecim.

12. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.

§11
Kary umowne

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy 
na skutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5% 
wartości wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem sytuacji przewidzianej 
w art. 145 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego 
w wysokości 5% wartości umowy brutto,
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2) z tytułu zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust.1, za każdy dzień zwłoki, licząc 
odpowiednio od upływu terminu określonego w § 2 ust. 3,
3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych 
w okresie gwarancji i rękojmi -  w wysokości 0,1% wartości umowy brutto 
za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego przez 
Zamawiającego na usunięcie wad.
3. Zamawiający pomniejszy kwotę wskazaną w fakturze o wartość kary umownej.
4. Jeżeli nie będzie możliwości wyegzekwowania kary umownej poprzez 
pomniejszenie wartości faktury, kara umowna podlega zapłacie w terminie 14 dni 
od wezwania strony zobowiązanej do jej zapłaty.
5. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań 
przewyższających zastrzeżone kary umowne, jeżeli nie pokrywają one faktycznie 
poniesionej szkody.
6. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia staje się wymagalne:
a) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,
b) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym 
z tych dni.
7. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko 
wady nieusunięte w ustalonym terminie. Zamawiający ma obowiązek 
uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia 
wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, 
które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

§12
Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy. Zamawiający w tym przypadku może odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu powyższych 
okoliczności. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 
należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole 
odbioru,
b) takiego opóźnienia się przez Wykonawcę z rozpoczęciem robót, które 
powoduje niemożność ukończenia robót w określonym terminie,
c) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją projektową 
lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,
d) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż jeden 
miesiąc i nie jest uzasadniona.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

a) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót 
lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót,

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich 
zobowiązań wobec niego.

3. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 lit. b, c, d oraz ust 2 
winno nastąpić w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty powzięcia
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wiadomości o przyczynie odstąpienia, pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego 
obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 
według stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 
uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 
przerwanych oraz robót zabezpieczających,

d) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu 
budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

§13
Siła wyższa

1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, o ile niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej 
w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły 
wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej 
zwłoki, ojej zajściu i ustaniu.

3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę 
powołującą się na nią.

§14
Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie, działającym w jego imieniu 
i na jego rzecz będzie inspektor nadzoru inwestorskiego.

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie, działającym w jego imieniu 
i na jego rzecz będzie kierownik budowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru. 
O dokonaniu takiej zmiany Zamawiający powiadomi Wykonawcę najpóźniej 
w dniu jej dokonania.

4. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może zwrócić się pisemnie 
do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zmianę kierownika robót. 
Zamawiający może wyrazić zgodę na tę zmianę pod warunkiem, że osoba 
proponowana do objęcia obowiązków kierownika robót będzie spełniała 
wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§15
Zmiany w umowie

Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy 
w następującym zakresie i na warunkach określonych poniżej:
1. W przypadku wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkującej 
koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia
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to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ 
na zmianę terminu realizacji robót zmianie może ulec odpowiednio sposób 
wykonania robót i termin realizacji przedmiotu umowy.
2. W przypadku zmian technologicznych spowodowanych w szczególności 
następującymi okolicznościami:

a. pojawienie się możliwości zastosowania materiałów lub urządzeń 
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu 
umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 
lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,

b. pojawienie się możliwości zastosowania technologii wykonania 
zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu 
realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac,

c. konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych
przedmiotem niniejszej umowy, przy zastosowaniu odmiennych 
rozwiązań technicznych lub/i technologicznych, niż wskazane 
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót, a wynikających ze stwierdzonych wad 
tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je 
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 
groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu 
umowy,

d. odbiegające od przyjętych w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki, 
których nie dało się przewidzieć, a które mogą skutkować 
niewykonaniem przedmiotu umowy w części lub/i w całości, 
przy dotychczasowych założeniach,

e. konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu 
innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu 
na zmiany obowiązującego prawa,

f. możliwość zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu 
innych rozwiązań technicznych lub materiałowych powodujących 
podniesienie walorów użytkowych wykonanego przedmiotu 
umowy

możliwa jest w szczególności zmiana: sposobu wykonania, ceny (poprzez jej 
zmniejszenie), materiałów, technologii robót lub terminu realizacji przedmiotu 
umowy.
3. W przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania 
przez organy administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, 
samorządowej, jak również organów i podmiotów, których działalność wymaga 
wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie 
wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, w szczególności:

a. opóźnienie wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień itp., do wydania których są zobowiązane na mocy 
przepisów prawa lub regulaminów;

b. odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień 
itp., z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę

o ile ich powstanie ww. okoliczności nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób 
zależne od Wykonawcy, zmianie może ulec termin wykonania przedmiotu umowy 
- odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okoliczności, o których mowa 
powyżej. Ograniczeniu też może ulec odpowiednio zakres rzeczowy zamówienia
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4. Jeżeli Wykonawca powoływał się przy wykazywaniu spełniania warunków 
udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział 
w realizacji części zamówienia, a zaistnieje uzasadniona konieczność zmiany 
takiego podmiotu, Zamawiający wyrazi na nią zgodę, pod warunkiem, 
że Wykonawca wykaże, że dany podmiot spełnia te warunki określone w SIWZ, 
na których spełnianie powoływał się Wykonawca.
5. W przypadku, gdy konieczność przerwania robót budowlanych wyniknie 
z uwagi na charakter działalności prowadzonej w budynku ZOZ w Łowiczu 
zmianie może ulec termin realizacji robót budowlanych i sposób ich wykonania.
6. W przypadku, gdy konieczność przerwania robót budowlanych wyniknie 
z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych zmianie może ulec termin 
realizacji robót budowlanych.
7. W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających 
wykonywanie robót, fakt ten musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru 
odpowiednim wpisem do Dziennika budowy, zmianie może ulec termin realizacji 
robót budowlanych.
8. W przypadku wystąpienia robót zamiennych możliwa jest w szczególności 
zmiana: sposobu wykonania i zakresu robót, ceny (poprzez jej zmniejszenie), 
materiałów, technologii robót lub terminu realizacji przedmiotu umowy.
9. W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT zmianie może ulec 
cena netto, stawka podatku VAT oraz jego wartość, pod warunkiem, że cena 
brutto nie ulegnie zwiększeniu.

§16
Postanowienia końcowe

1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przenoszone 
na osoby trzecie, bez pisemnej zgody obu Stron.
Zamawiający nie dopuszcza cesji należności wynikających z niniejszej umowy
2. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową 
rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają 
przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności 
formy uzgodnienia i podpisanego przez strony aneksu pod rygorem 
nieważności. Zmiany te nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach 
-  po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:




