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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZADANIE:
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w zakresie:

Modernizacja pomieszczeń : GABINETU LARYNGOLOGICZNO-
NEUROLOGICZNEGO Z ZABIEGOWYM w budynku Wojskowej Specjalistycznej
Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Braniewie przy ul. Stefczyka 11

INWESTOR:

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Braniewie,
Adres: 14-500 Braniewo, ul. Stefczyka 11

woj. warmińsko-mazurskie.

SPIS TREŚCI:

1. Ogłoszenie przetargu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami :
A/ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia zawiera:

opis techniczny, opis  wykonania instalacji elektrycznej ,informację BIOZ,
schematy pomieszczeń (rys.1-11), schematy instalacji elektrycznej(rys.E-1, E-2),

B/ - Projekt umowy
C/ - Formularz ofertowy wraz z załącznikami :
1.  Kosztorysy ofertowe ślepe wraz z przedmiarem robót:

a/ roboty ogólnobudowlane i sanitarne
b/ instalacje elektryczne

2.  Oświadczenie o związaniu ofertą.
3.  Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22

ustawy - Prawo zamówień publicznych.
4.  Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 24 ust. 1 i 2

ustawy - Prawo zamówień publicznych.
5.  Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opłatami.
6.  Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne.
7.  Wykaz robót z 2 lat o podobnym charakterze.
8.  Wykaz osób przewidzianych do prowadzenia robót (uprawnienia).
9. Wykaz przewidzianych podwykonawców.
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................................... Braniewo, dnia......................2014 r.
pieczęć zamawiającego

Znak sprawy: ................................................

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
tryb postępowania – przetarg nieograniczony

Część I. Informacje ogólne

1. Informacje o zamawiającym i przedmiocie zamówienia
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny ZOZ w

Braniewie z siedzibą pod adresem 14-500 Braniewo, ul. Stefczyka 11 tel. 0-55 244 2366
fax. 0-55 244 2366 zwana w dalszym ciągu „zamawiającym” zaprasza do składania ofert na
wykonanie robót remontowo-budowlanych (w ramach przetargu nieograniczonego
ogłoszonego w portalu UZP za nr 125645 – 2014 w dniu 11.06.2014 obejmujące swym
zakresem :

Modernizację pomieszczeń :
Gabinetu Laryngologiczno- Neurologicznego z Zabiegowym dostosowanie

pomieszczeń do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
26 czerwca 2012r. ( Dz. U. Nr 123 poz.739 )

Termin wykonania zamówienia do 15 września 2014 r.
-Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera opis techniczny przedstawiony w
załączniku Nr A do niniejszej specyfikacji.

2. Warunki zakwalifikowania firm do przetargu :
Do przetargu zostaną zakwalifikowane firmy spełniające warunki zawarte w pkt. 4.
niniejszej specyfikacji.

3. Warunki składania ofert :
a/ Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Oferent który

złoży lub uczestniczy w więcej niż jednej ofercie podlega dyskwalifikacji.
b/ Oferent zobligowany jest do przedstawienia oferty zgodnie z wymaganiami

określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Propozycje rozwiązań
alternatywnych lub wariantowych nie będą brane pod uwagę.

c/ Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi oferent,
niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.

Część II. Dokumentacja przetargowa
4. Zawartość dokumentacji przetargowej.

W skład dokumentacji niniejszego przetargu, udostępnionej oferentom, wchodzą :
a/ Ogłoszenie o przetargu.
b/ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami :

- załącznik A - / Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia zawiera:
Opis techniczny, opis wykonania instalacji elektrycznej ,schematy
pomieszczeń(rys.1-11), schematy instalacji elektrycznej(rys.E-1, E-2)
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- załącznik B - / Wzór umowy /
c/ - załącznik C - / Formularz ofertowy wraz z załącznikami /:

- załącznik Nr 1. - / formularz cenowy - kosztorys ofertowy- nakładczy /
- załącznik Nr 2. - / oświadczenie o związaniu ofertą /,
- załącznik Nr 3. - / oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy

- Prawo zamówień publicznych /,
- załącznik Nr 4. - / oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 24 ust.

1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych /,
- załącznik Nr 5. - / oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opłatami /,
- załącznik Nr 6. - / oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpiecz. społeczne /,
- załącznik Nr 7. - / wykaz robót z 2 lat o podobnym charakterze /,
- załącznik Nr 8. - / wykaz osób przewidzianych do prowadzenia robót (uprawnienia) /,
- załącznik Nr 9.- / wykaz przewidzianych podwykonawców /,

Część III. Opis kryteriów i dokonywania oceny spełniania wymagań.
Zamawiający wyznaczył następujące kryteria i ich znaczenie:

KRYTERIUM znaczenie w %
Cena brutto (z VAT) 100%
RAZEM 100%

Część IV. Sporządzanie ofert.
5. Dokumenty składające się na ofertę.

Dla uzyskania ważności oferty musi ona zawierać dokumenty lub poświadczone za
zgodność z oryginałem ich kserokopie :

a/ Wypełniony formularz ofertowy /wg określonego wzoru/ wraz z załącznikami /od 1 do 9 /
wymienionymi w części II. pkt. 4 „C” niniejszej specyfikacji.

6. Cena ofertowa.
Cena ofertowa powinna obejmować wynagrodzenie ryczałtowe wraz z podaniem bazy

cenotwórczej. Zaakceptowana cena ofertowa jest niezmienna bez względu na to czy ceny
jednostkowe robót w ofercie odpowiadały poziomowi cen w okresie ich wykonania..

7. Termin związania z ofertą.
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych, licząc od

terminu składania ofert. Oferta wybrana w wyniku postępowania przetargowego zachowuje
swoją ważność do dnia podpisania umowy, jednak przez okres nie dłuższy niż 30 dni
kalendarzowych licząc od ostatecznego terminu składania ofert. Przed upływem związania
złożoną ofertę zamawiający rezerwuje sobie prawo zwrócenia się do oferentów o przedłużenie
terminu związania ofertą o czas oznaczony.

8.       Wszelkie wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium

Część V. Składanie ofert.
9. Opakowanie i znakowanie ofert.
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Opakowanie i znakowanie ofert w nieprzejrzystych i zalakowanych kopertach lub
opakowaniach, oznakowany jako „oryginał”. należy stosować koperty lub opakowania
zewnętrzne i wewnętrzne.
a/ Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do zamawiającego na adres :

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny ZOZ w
Braniewie, 14-500 Braniewo, ul. Stefczyka 11, oraz powinna być oznakowana symbolem
„GABINET LARYNGOLOGICZNO- NEUROLOGICZNY Z ZABIEGOWYM –

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ GABINETU”
b/ Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana jak wyżej, a ponadto

opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta. Zamawiający nie bierze
odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych warunków przez oferentów.

10. Termin składania ofert.
a/ Oferty należy składać na adres :

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny ZOZ w
Braniewie, 14-500 Braniewo, ul. Stefczyka 11
nie później niż do dnia 2 lipca 2014 roku do godziny 10.00

b/ Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zostaną zwrócone oferentom bez
otwierania.

Część VI. Otwarcie i ocena ofert.
11. Otwarcie ofert.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 2 lipca 2014 roku o godz. 11.00 w siedzibie
Zamawiającego, Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielny Publiczny
ZOZ w Braniewie, 14-500 Braniewo, ul. Stefczyka 11

Przy otwarciu ofert mogą być uprawnieni przedstawiciele oferentów. W przypadku
nieobecności oferenta przy otwarciu ofert zamawiający prześle oferentowi protokół z sesji
otwarcia ofert na pisemny wniosek oferenta.

Otwarcie ofert będzie poprzedzone stwierdzeniem prawidłowości ogłoszenia przetargu.
Następnie zostanie zbadana nienaruszalność kopert z ofertami. Oferty złożone po terminie
zostaną zwrócone oferentom bez rozpatrywania. Pozostałe oferty będą otwierane. Po otwarciu
każdej oferty zostanie podana do wiadomości zebranych :
a/  nazwa i adres oferenta.
b/  cena oferty.

Na zakończenie nastąpi sporządzenie protokołu sesji otwarcia ofert oraz przyjęcia do
protokołu ewentualnych uwag osób obecnych na sesji. protokół ten zostanie następnie
publicznie odczytany. Przewodniczący komisji przetargowej powiadomi uczestników sesji
otwarcia ofert o terminie, miejscu i sposobie ogłoszenia wyników przetargu, po czym nastąpi
zamknięcie sesji.

12. Ocena ofert.
W celu uznania ważności oferty, zostaną dokładnie sprawdzone czy zawierają wszystkie

dokumenty wyszczególnione w pkt. 4. niniejszej specyfikacji. Brak jakiegokolwiek z tych
dokumentów spowoduje odrzucenie oferty. W celu wyboru wykonawcy, wszystkie oferty
zostaną dokładnie przebadane pod względem kwalifikacji i wiarygodności oferentów oraz
poziomu cen ofertowych. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami
zawartymi w / pkt. 13 niniejszej SIWZ oraz w pkt. Ogłoszenia o przetargu ..... /. Informacje
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dotyczące badania i porównywania ofert nie będą podawane do wiadomości osób nie
związanych urzędowo z postępowaniem przetargowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo
do pisemnego wezwania każdego oferenta w celu udzielenia dodatkowych wyjaśnień na temat
treści złożonej oferty, kwalifikacji i wiarygodności oferenta oraz podstaw i sposobu kalkulacji
ceny ofertowej. Zamawiający zastrzega, że nie będzie proponował lub dopuszczał zmiany
ceny ofertowej, z wyjątkiem zmian spowodowanych koniecznością poprawy oczywistych
błędów i omyłek.

Część VI. Wybór oferenta i zawarcie umowy.
13.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty Komisja Przetargowa będzie kierowała się
następującymi kryteriami:
1)KRYTERIUM - cena brutto

Cena oferowana minimalna brutto
Cena = ------------------------------------------ x 100 pkt x 100%

Cena badanej ofert brutto

14. Wybór oferenta.
Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim

wymaganiom przedstawionym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i
została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
Zamawiający podpisze umowę z oferentem wyłonionym w wyniku postępowania
przetargowego na zasadach określonych w pkt. 18 specyfikacji.

15. Sytuacje dopuszczające unieważnienie przetargu.
Przetarg unieważnia się w przypadkach, gdy:

a/ odrzucono wszystkie oferty,
b/ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na

finansowanie zamówienia,
c/ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży w

interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

16. Ogłoszenie wyników przetargu
Wyniki przetargu zostaną ogłoszone po wyborze wykonawcy na tablicy ogłoszeń w

siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej www.wspl-braniewo.pl

17. Powiadomienie oferentów o wyniku przetargu.
Oferent wybrany do zawarcia umowy zostanie powiadomiony pismem akceptującym o

decyzji zamawiającego. Pismo akceptujące zostanie wysłane przed upływem okresu ważności
ofert.

18. Zawarcie umowy.
W terminie wskazanym w piśmie akceptującym wybrany oferent zobligowany jest

przybyć w miejsce wskazane przez zamawiającego w celu podpisania umowy.
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19.    Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.

20.     Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ.

1)Dostawca może zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
2)Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie
specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.
3)Jednocześnie pisemna treść wyjaśnienia zostanie przesłana wszystkim dostawcom, którzy
pobrali siwz od zamawiającego, bez ujawniania źródła zapytania, oraz ogłoszona na stronie
internetowej zamawiającego.
4)Zamawiający upoważnia do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami i do
udzielania wyjaśnień: Panią Jadwigę Gajownik kontakt: tel. 0-55 244 23 66
od  poniedziałku do piątku w godz.9.00 do 14.00

21. Informacja o wszelkich formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po
zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy.
1.Jeżeli zamawiający dokona wyboru oferty zgodnie z przepisami ustawy , zobowiązany jest
do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o
wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
/Art.94 upzp /.

Część VII. Protesty i odwołania.

22. Protesty i odwołania.
Wykonawcom, których interes prawny dostał uszczerbku w wyniku naruszenia przez

zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki
odwoławcze na zasadach określonych w ustawie o zamówieniach publicznych. Wniesienie
protestu możliwe jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia. Rozstrzygnięcie
protestu przez zamawiającego nastąpi w terminie 7 dni od dnia złożenia protestu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zawiera 22 pkt.  /od nr 1 do nr 22/  i została sporządzona
na 4 stronach ponumerowanych od nr 4 do nr 7.

Dyrektor WSPL SP ZOZ
mgr Kazimierz KAPŁON
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Załącznik nr „A”
do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

ZAWIERA:
1. Opis techniczny
2. Schematy gabinetu laryngologiczno-neurologicznego z zabiegowym (rys.1-11)
3. Opis wykonania instalacji elektrycznej
4. Schematy instalacji elektrycznej ( rys.E1; E2; )

Zamawiający (inwestor), adres:
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
Samodzielny Publiczny ZOZ w Braniewie
14-500 Braniewo,  ul. Stefczyka 11

Na wykonanie robót budowlanych w zakresie:

GABINET LARYNGOLOGICZNO-NEUROLOGICZNY Z ZABIEGOWYM –
Modernizacja pomieszczeń gabinetu na parterze w budynku WSPL SP ZOZ w Braniewie.

Lokalizacja obiektu:

14-500 Braniewo, ul. Stefczyka 11

Projektant :

mgr inż. Kamil Kryger
Uprawnienia budowlane:
Nr ewid. WAM/0034/POOK/12

Braniewo, czerwiec 2014r.
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Załącznik nr „B”
do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia

UMOWA  Nr ...............
o wykonanie robót remontowo- budowlanych

Zawarta w dniu  .......................   w Braniewie, pomiędzy
Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską S.P. ZOZ w Braniewie z siedzibą pod

adresem 14-500 Braniewo, ul. Stefczyka 11,  reprezentowaną przez:
1.  ................................................. - ...........................................................,
2.  ................................................. - ............................................................,

zwaną dalej Zamawiającym, a
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
REGON………………………………………… NIP .. …………………………………
reprezentowanym przez:

1.  ..................................................................................................................
2.  ..................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.
1.   Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty remontowo-

budowlane, polegające na:
- GABINET LARYNGOLOGICZNO-NEUROLOGICZNY Z ZABIEGOWYM -

modernizacja pomieszczeń gabinetu – dostosowanie pomieszczeń do wymagań zawartych
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. ( Dz.U. Nr 123 poz.739 )

na parterze w budynku WSPL SP ZOZ w Braniewie.
- zgodnie z ofertą złożoną do przetargu nieograniczonego, przewidzianym na
dzień 2 lipca 2014 r.

2.   Zakres robót przyjęto na podstawie kosztorysu przedstawionego w ofercie. Kosztorys
ofertowy /od poz.1.  do poz.........../ opracowany przez Wykonawcę na bazie ślepego
kosztorysu dostarczonego przez Zamawiającego, stanowi integralną część niniejszej umowy.

§ 2.
1.  Wartość przedmiotu umowy zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym wynosi
........................... zł brutto (słownie
................................................................................................  ....................................................
złotych). Wartość ta została określona w oparciu o kosztorys ofertowy sporządzony przez
Wykonawcę i stanowi załącznik do niniejszej umowy.
2.   Za roboty nie wykonane, jako zbędne, choć objęte kosztorysem ofertowym oraz
specyfikacją wykonania i odbioru robót wynagrodzenie nie przysługuje.
3.   W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, Wykonawca jest zobowiązany do ich
wykonania na warunkach wg cen jednostkowych określonych niniejszą umową, po
uzgodnieniu ich przedmiotu i terminu ich wykonania z Zamawiającym.

§ 3.
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Wykonawca zobowiązuje się wykonać zlecone roboty remont.-budowlane zgodnie z :
a)  postanowieniami kosztorysu ofertowego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót zawartych w załącznikach do umowy,
b)  warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych, prawa budowlanego,
oraz obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych;

Wykonawca dołoży wszelkich starań w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,
zgodnie ze sztuką i wiedzą techniczną, oraz aby jakość robót i użytych materiałów,
prefabrykatów odpowiadała obowiązującym normom i standardom, co będzie potwierdzał
przedłożeniem odpowiednich atestów użytych materiałów.

§ 4.
1. Rozpoczęcie wykonywania robót remontowo-budowlanych objętych zamówieniem

nastąpi w dniu .........................................2014 r.
całkowite zakończenie umowy nastąpi do dnia ........................................ 2014 r.,

§ 5.
1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w terminie

do dnia .....................................
2. Zamawiający wskaże miejsce poboru wody oraz energii elektrycznej, rozliczenie za zużytą

wodę i energię elektryczną nastąpi na podstawie ...................................................................
3. Zamawiający przekaże w nieodpłatne używanie następujące pomieszczenia magazynowe i

składowe : ..............................................................................................................................
4. Po przyjęciu terenu budowy Wykonawca staje się jego gospodarzem w rozumieniu

przepisów prawa budowlanego.

§ 6.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zleconych robót innej osobie

(podwykonawcy) tylko za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem
nieważności.

§ 7.
1. Wykonawca zobowiązuje się  do ubezpieczenia budowy i realizowanych robót z tytułu
szkód, które mogą zaistnieć w wyniku zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej
za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób
trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami.
2. Bez względu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelką
odpowiedzialność za ewentualne szkody mające związek z wykonywanymi robotami, które
mogą być wyrządzone. Wykonawca odpowiada za działania osób, którymi się posłużył jak za
działania własne.

§ 8.
1. Wykonawca na swój koszt ustanawia kierownika budowy w osobie ....................................

......................................, za którego zachowania odpowiada na zasadach ogólnych.
2. Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
3. Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnej notyfikacji Zamawiającemu.

§ 9.
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1. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:
...................................................................................................................... ,

2. Inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy działając w imieniu i
na  rachunek Zamawiającego w zakresie wynikającym z umowy z nim zawartej.

§ 10.
Strony ustalają następujące zasady rozliczenia robót:

1. Rozliczenie każdego zadania nastąpi jednorazowo po dokonaniu odbioru końcowego robót.
2. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół odbioru robót.
3. Zapłata należności następować będzie przelewem w terminie 14 dni od daty
zaakceptowania faktury przez inspektora nadzoru i dostarczenia jej Zamawiającemu.

§ 11.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za spóźnienie w wykonaniu umówionego przedmiotu odbioru w wysokości 0,1 %
należnego za ten przedmiot wynagrodzenia za każdy 1 dzień spóźnienia,

b) za spóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy,
w wysokości 0,1 % za każdy 1 dzień spóźnienia,

c) za spóźnienia w usunięciu wad przekazanego dzieła budowlanego z tytułu gwarancji,
w wysokości 0,1 % za każdy 1 dzień spóźnienia,

e) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, następuje przepadek na
rzecz Zamawiającego wniesionej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa
żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość
ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.
3. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną :

a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w terminie dłuższym niż 10 dni licząc od daty
pisemnego zgłoszenia przez wykonawcę w wysokości  0,1% wartości umownej za każdy
1 dzień zwłoki.

b) za zwłokę w zapłacie faktury - odsetki ustawowe za okres zwłoki.

§ 12.
1. O terminie zakończenia robót ulegających zakryciu lub zanikających Wykonawca
każdorazowo zawiadamiał będzie inspektora nadzoru inwestorskiego co najmniej na 2 dni
naprzód.
2. Niezależnie od odbiorów częściowych lub robót ulegających zakryciu, strony przewidują
odbiór końcowy obejmujący całe zamówione dzieło budowlane.
3. Strony postanawiają, że odbiór końcowy nastąpi w terminie 7 dni licząc od daty zgłoszenia
do odbioru przez Wykonawcę i potwierdzenia o gotowości do odbioru przez inspektora
nadzoru.

§ 13.
Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji z tytułu wad fizycznych

przedmiotu umowy. Okres gwarancji ustala się na ..................... miesięcy, licząc od chwili
podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.

§ 14.
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Zamawiający może  w każdym czasie odstąpić od umowy w przypadkach określonych
w Kodeksie Cywilnym oraz w przypadku naruszenia przez Wykonawcę istotnych
postanowień niniejszej umowy. W przypadku opóźnienia przez Wykonawcę w zakończeniu
robót, odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić bez wyznaczenia
dodatkowego terminu na ich zakończenie.

W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyny, o której mowa powyżej Wykonawca
ma prawo żądać wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia powiadomienia go o
odstąpieniu.

§ 15.
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na

piśmie pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczone tylko w granicach unormowania w
ustawie o zamówieniach publicznych.

§ 16.
1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy lub jej wypowiedzenia

wyłącznie w przypadkach przewidzianych we właściwych przepisach prawa.
2. Odstąpienie od niniejszej umowy lub jej wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod

rygorem nieważności oraz powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

§ 17.
W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych, zaś w sprawach formalnoprawnych
przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§ 18.
Właściwy do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest

Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 19.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej

strony.

WYKONAWCA                                                   ZAMAWIAJĄCY

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

w obecności:

....................................................
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Załącznik nr „C”
do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia

..................pieczęć Oferenta......................... ................................, dnia .........................

Znak sprawy: ................................................
Do

Wojskowa Specjalistyczna
Przychodnia Lekarska,
Samodzielny Publiczny Z.O.Z.
14-500 Braniewo, ul. Stefczyka 11

OFERTA
Pełna nazwa oferenta : ......................................................................................................

Adres oferenta : ...............................................................................................................

1. Oświadczenie o proponowanej cenie :
a/  Oświadczam, że szczegółowo zapoznałem się ze „Specyfikacją techniczną

wykonania i odbioru .....”, przedmiarem robót oraz z elementami obiektu przeznaczonego do
/dokonałem szczegółowej lustracji obiektu/, wobec powyższego proponuję jak niżej :

b/  Proponuję cenę za wykonanie zamówienia:
- GABINET LARYNGOLOGICZNO-NEUROLOGICZNY Z ZABIEGOWYM -

modernizacja pomieszczeń gabinetu : na parterze w budynku WSPL SP ZOZ w Braniewie.

- cena netto  .................................................................................................zł.

/słownie :......................................................................................................................../

podatek od towarów i usług VAT 23%  . ......................................................... zł.

/słownie :......................................................................................................................../

- cena brutto  ...................................................................................................... zł.

/słownie :......................................................................................................................../

c/  Ceny jednostkowe robót zostały wyliczone na następującej bazie cenowej:
- stawka roboczogodziny do celów kosztorysowania ........................  zł/r-g
- narzut kosztów ogólnych do robocizny i sprzętu .............................  %
- koszty zakupu do materiałów .............................  %
- wysokość zysku liczona do R, S, Ko. .............................  %

...................podpis i pieczęć oferenta....................
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2. Oświadczenie o akceptacji wymaganego terminu realizacji zamówienia :

Oświadczam, że zamówienie będzie zrealizowane w terminie do dnia ..................... 2014 r.

...................podpis i pieczęć oferenta....................

3. Oświadczenie o akceptacji okresu gwarancji :

Oświadczam, że na wykonane prace remontowo-budowlane w budynku W.S. Przychodni
Lekarskiej w Braniewie udzielam ...................... miesięcy gwarancji.

...................podpis i pieczęć oferenta....................

4. Oświadczenie o akceptacji przedstawionych przez zamawiającego istotnych
warunków umownych realizacji zamówienia :

Oświadczam, że bez zastrzeżeń przyjmuję przedstawione przez Zamawiającego istotne
postanowienia umowy.

...................podpis i pieczęć oferenta....................

5. Oświadczenie o dokumentach załączonych do oferty :

Do niniejszej oferty załączam dokumenty:
1)  Kosztorys ofertowy;

- GABINET LARYNGOLOGICZNO-NEUROLOGICZNY Z ZABIEGOWYM -
modernizacja pomieszczeń gabinetu na parterze w budynku WSPL SP ZOZ w Braniewie.

2)  Oświadczenie o związaniu ofertą.
3)  Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22

ustawy - Prawo zamówień publicznych.
4)  Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 24 ust. 1 i 2

ustawy - Prawo zamówień publicznych.
5)  Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opłatami.
6)  Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne.
7)  Wykaz robót z 2 lat o podobnym charakterze.
8)  Wykaz osób przewidzianych do prowadzenia robót (uprawnienia).
9) Wykaz przewidzianych podwykonawców.

.................................................................
(  podpis i pieczęć oferenta)
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Załącznik nr „2”..
do formularza ofertowego

....................................., dnia....................................
........................(pieczęć oferenta)........................

OŚWIADCZENIE O ZWIĄZANIU OFERTĄ
Nazwa oferenta: .........................................................................................................................
Adres oferenta:............................................................................................................................
Oświadczam, że złożoną w dniu .................................... ofertą w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na .........................................................................................................
jestem związany ........................ dni.

..................Podpis oferenta..................

Załącznik nr „3”..
do formularza ofertowego

..................pieczęć oferenta..................

................................................, dnia ....................................

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW OKREŚLONYCH W
ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nazwa oferenta: ......................................................................................................................
Adres oferenta: .........................................................................................................................
Zgodnie z warunkami ustawy, oferent oświadcza, że:

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..................Podpis oferenta..................
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Załącznik nr „4”..
do formularza ofertowego

........................pieczęć oferenta............................. ....................................., dnia ......................................

Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy
– Prawo zamówień publicznych

Nazwa oferenta:.........................................................................................................................
Adres oferenta: ..........................................................................................................................

Zgodnie z warunkami ustawy, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego, na podstawie przepisu który stwierdza, że z postępowania o udzielenie zamówienia
wyklucza się:
1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie
wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia
wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za
które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 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 przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
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;
10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w artykule ustawy,

który stwierdza, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców,
którzy:
1) wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu
sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace
projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych
autorów;
2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
3) nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających
spełnianie tych warunków;

........................Podpis oferenta........................
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Załącznik nr „5”..
do formularza ofertowego

...................................., dnia.....................................
........................(pieczęć oferenta)........................

OŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU Z PODATKAMI I OPŁATAMI
Nazwa oferenta: .........................................................................................................................
Adres oferenta:  .........................................................................................................................
Oświadczam, że nie zalegam z uiszczaniem podatków i opłat do Urzędu Skarbowego.

...................Podpis oferenta..................

Załącznik nr „6”..
do formularza ofertowego

........................(pieczęć oferenta)........................

OŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU ZE SKŁADKAMI NA
UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE LUB ZDROWOTNE

Nazwa oferenta:
....................................................................................................................................................
Adres oferenta:
.....................................................................................................................................................
Oświadczam, że nie zalegam z uiszczaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne.

........................................,dnia....................................
..................Podpis oferenta..................
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Załącznik nr „7”..
do formularza ofertowego

........................(pieczęć oferenta)........................

WYKAZ ZREALIZOWANYCH W CIĄGU OSTATNICH 2 LAT
ZAMÓWIEŃ

O CHARAKTERZE ZBLIŻONYM CO DO ZAKRESU I WARTOŚCI DO
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oświadczam, że zamieszczony w poniższej tabeli wykaz zamówień, przedstawia zamówienia
zbliżone co do zakresu i wartości niniejszego zamówienia obejmujący :
.....................................................................................................................................................
Nazwa  oferenta:
...........................................................................................................................
Adres oferenta:.............................................................................................................................
Lp. Przedmiot zamówienia i szacunkowa wartość zamówienia
Nazwa i adres zleceniodawcy Termin realizacji zamówienia
.............................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................, dnia....................................
..................Podpis oferenta..................
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Załącznik nr „8”..
do formularza ofertowego

..................(pieczęć oferenta)..................

WYKAZ OSÓB (PRACOWNIKÓW) REALIZUJĄCYCH ZAMÓWIENIE
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
...............................................................................................................................................
oświadczamy, że do realizacji zamówienia zamierzamy zatrudnić następujące osoby:

Imię i nazwisko Funkcja na budowie Uprawnienia budowlane
............................................., ............................................., ......................................
............................................., ............................................., ......................................
............................................., ............................................., ......................................
............................................., ............................................., ......................................
Załączamy kserokopie uprawnień poświadczone zgodnie z art.12 ust.7 ustawy  z dnia 7

lipca 1994 r. Prawo budowlane   (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 ze  zm.)

........................................,dnia....................................
..................Podpis oferenta..................

Załącznik nr „9”.
do formularza ofertowego

..................(pieczęć oferenta)..................

WYKAZ PODWYKONAWCÓW
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
................................................................................................................................................
oświadczamy, że do realizacji zamówienia zamierzamy zatrudnić następujących
podwykonawców:

Firma Adres Zakres powierzonych robót
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

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

......................................, dnia....................................
........................(podpis oferenta)........................


