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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie,
ul. Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków
Przetarg nieograniczony pn.
„Modernizacja łazienek i szatni przy basenie polegającą na poprawie funkcjonalności i izolacji przeciw
wilgociowej w budynku Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika przy ul.
Podlesie 173 w Radziszowie ”
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 PZP

Kraków, grudzień 2020

Ilekroć w treści niniejszej SIWZ wskazano akty prawne należy przyjąć, że zostały one przywołane w brzmieniu
aktualnym na dzień wszczęcia przedmiotowego postępowania
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1. Zamawiający:
1.1. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, 31-503 Kraków, ul.
Strzelecka 2, NIP: 675-11-99-459, Fax: (12) 619-86-10, e-mail: zp@dzieciecyszpital.pl,
www.dzieciecyszpital.pl
2. Tryb udzielenia zamówienia:
2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej w dalszej części SIWZ - PZP lub ustawą.
2.2. Do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została
powołana komisja przetargowa.
3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach zadania pn.
„Modernizacja łazienek i szatni przy basenie polegającą na poprawie funkcjonalności i izolacji
przeciw wilgociowej w budynku Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św.
Ludwika przy ul. Podlesie 173 w Radziszowie ”
3.2. Szczegółowy opis prac:
a)
Wykonanie zabezpieczeń i organizacja placu budowy,
b)
Wykonanie wszystkich demontaży: urządzeń i armatury sanitarnych, odwodnieni liniowych,
wpustów, grzejników wraz z zaworami, osprzętu elektrycznego, suszarek, lamp i innych, sufitów
podwieszanych, ścianek działowych systemowych i innych (materiały do ponownego wbudowania
zabezpieczyć przed zniszczeniem na odpowiedzialność Wykonawcy),
c)
Rozebranie posadzek z płytek, okładzin ścian oraz wylewek,
d)
Wykonanie izolacji pod wylewką w łazienkach i prysznicach,
e)
Wykonanie nowych wylewek cementowych z izolacją cieplną,
f)
Wykonanie nowych ścianek działowych wydzielające szatnie z montażem drzwi
higienicznych z gruntowaniem i malowaniem,
g)
Przygotowanie skutego podłoża, impregnacja oraz wykonanie izolacji powłokowych
poziomych wraz z wklejeniem taśm systemowych, montażem wpustów i odwodnień liniowych,
uszczelnieniem połączeń i innych,
h)
Przygotowanie skutego podłoża, impregnacja oraz wykonanie izolacji powłokowych
pionowych w łazienkach,
i)
Okładziny ścienne i posadzki z płytek (kolorystyka do uzgodnienia),
j)
Montaż nowych sufitów podwieszanych przeznaczonych do pomieszczeń mokrych,
k)
Montaż urządzeń i armatury sanitarnych, osprzętu elektrycznego, suszarek, lamp i innych,
l)
Wykonanie oddzielenia przebieralni ze ścianek systemowych (z demontażu),
m)
Wysprzątanie pomieszczeń i oddanie do użytkowania,
n)
Dodatkowo jako materiał pomocniczy przedstawione są przedmiary robót budowlanych
przewidzianych do wykonania (załącznik nr 1C do SIWZ). Przedmiary nie są podstawą do wykonania
oferty.
3.3. Jeżeli jakieś prace nie wynikają wprost z załączonej dokumentacji lub innych załączników do SIWZ –
a ich wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania robót a ich konieczność Wykonawca
mógł przewidzieć na etapie złożenia oferty – przyjmuje się, że należą one do przedmiotu umowy a
wynagrodzenie za ich wykonanie jest objęte wynagrodzeniem ryczałtowym przyjętym w niniejszym
zamówieniu.
3.4. Roboty budowlane będą prowadzone na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala
Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, na działce nr dz. ew. nr 1929 obręb Radziszów 0012 w
Radziszowie przy ul. Podlesie 173.
3.5. Zamawiający zwraca uwagę, że prace wykonywane będą w czynnym budynku szpitala, w którym
prowadzona jest działalność medyczna. Z uwagi na powyższe, roboty budowlane objęte przedmiotem
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zamówienia należy wykonywać w jak najmniej uciążliwy sposób dla pacjentów, a także personelu
szpitala (należy uzgodnić każdorazowo wyłączanie mediów, uzgadniać prace związane z natężonym
hasałem z przedstawicielem Zamawiającego, utrzymywać porządek na drogach dojazdowych oraz
samym placu budowy).
3.6. Wykonawca zobowiązany będzie do uzgadniania z Zamawiającym czasowych włączeń instalacji
elektrycznych i sanitarnych,
3.7. Umożliwia się wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca robót w celu pozyskania
wszelkich danych mogących być przydatnymi do przygotowania oferty oraz realizacji i rozliczenia
przedmiotu umowy. Koszt dokonania wizji lokalnej poniesie wykonawca.
Przeprowadzenie wizji lokalnej będzie możliwe w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach
od 9.30 do 13.30, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizji.
3.8. Nazwy własne produktów i materiałów specjalistycznych występujące w dokumentacji zostały
przytoczone wyłącznie w celu ustalenia pożądanego standardu wykonania oraz określenia właściwości
i wymogów technicznych założonych dla projektowanych rozwiązań. Dopuszcza się zastosowanie
równoważnych rozwiązań systemowych w oparciu o produkty i wyroby innych producentów pod
warunkiem uzyskania co najmniej tych samych parametrów technicznych. Przy wykonywanych pracach
należy zastosować rozwiązania systemowe celem uzyskania pożądanego efektu końcowego oraz
zachowania gwarancji dla zastosowanej technologii i materiałów.
3.8.1.Zgodnie z art. 30 ust. 4 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym za
zachowaniem lub uwzględnieniem norm, aprobat o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2) PZP.
3.9. Zamawiający nie dysponuje pomieszczeniami magazynowymi oraz socjalnymi dla pracowników
wykonawcy, konieczne jest zorganizowanie odpowiedniego zaplecza budowy w ramach budowy.
3.10.
Zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP, Zamawiający wymaga od wykonawcy (lub podwykonawcy w
rozumieniu art. 2 pkt 9b PZP) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszystkie
czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia w
następujących branżach:
- roboty ogólnobudowlane polegające na:
• Pracach ogólnobudowlanych – rozbiórki, wykonanie ścianek działowych, wykonanie wylewek
• Pracach instalacji sanitarnych - demontaż i montaż armatury i urządzeń sanitarnych
• Pracach wykończeniowych – okładziny ścian z płytek, posadzki ceramiczne, malowanie i inne.
3.11.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do
prawidłowego zrealizowania niniejszego zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz obowiązującymi przepisami.
3.12.
Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45210000-2 Roboty budowlane w
zakresie budynków
3.13.
Dodatkowy przedmiot CPV:
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.
4. Termin i sposób wykonania zamówienia.
4.1. Okres realizacji zamówienia: 10 tygodni (70 dni kalendarzowych), liczone od dnia zawarcia umowy.
4.2. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w załączniku nr 2 do SIWZ (projekt umowy).
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania. W postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać wykonawcy, którzy:
5.1. Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający nie określa
warunków udziału w postępowaniu.
5.2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodów
określonych w art. 24 ust. 1 PZP.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w
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postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
6.1. Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie
wskazanym w załączniku nr 3a do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki.
6.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym
mowa w pkt. 6.1 powyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.
6.2.1.Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13) i 14) PZP oraz art.
24 ust. 1 pkt 16)-20) PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania
pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął
określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
6.2.2.W okolicznościach wskazanych w pkt. 6.2.1. SIWZ wykonawca zobowiązany jest do
wypełnienia pkt. I p.pkt 2. oświadczenia, o którym mowa w pkt. 6.1. SIWZ oraz do złożenia
wraz z ofertą dowodów, o których mowa w pkt. 6.2.1. SIWZ.
6.2.3.Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody, o których
mowa w pkt. 6.2.1. SIWZ.
6.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt. 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia będzie udostępniony przez Zamawiającego na stronie
internetowej wraz z informacją z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP.
6.4. Zamawiający nie zastosuje regulacji wynikającej z art. 26 ust. 2 PZP, ponieważ w zakresie
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 PZP:
Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy przedłożenia oświadczeń i dokumentów na
potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, oprócz oświadczenia, o którym mowa
w pkt. 6.1 SIWZ składanego przez Wykonawcę wraz z ofertą.
6.5. Zgodnie z art. 24 aa PZP, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.
6.5. Stosownie do § 16 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski. Interpretacja treści dokumentów składnych w języku obcym wraz z
tłumaczeniem na język polski, będzie realizowana w oparciu o przedmiotowe tłumaczenie.
7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z
wykonawcami.
7.1. Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
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w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – pocztą
elektroniczną.
7.2. Dane do korespondencji z Zamawiającym: pisemnie na adres Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, 31-503 Kraków, ul. Strzelecka 2 lub drogą elektroniczną na
adres e-mail: zp@dzieciecyszpital.pl.
7.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia
oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 3 oraz ust. 3a PZP,
oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/ poprawić) w
formie wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu.
7.4. Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami są:
sprawy formalne: Marta Płatek, Karolina Nowak, sprawy merytoryczne: Łukasz Citak, e-mail:
zp@dzieciecyszpital.pl; lcitak@ dzieciecyszpital.pl
8. Wymagania dotyczące wadium.
8.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9. Termin związania ofertą.
9.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. Bieg
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9.2. 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.
10. Opis sposobu przygotowywania oferty.
10.1. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
10.2. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża
zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej.
10.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę , ponosząc koszty jej przygotowania i złożenia.
10.4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem treści art.
93 ust. 4 PZP.
10.5. Wszelkie podpisy winny być sporządzone w sposób umożliwiający ich identyfikację (np. wraz z
imienną pieczątką osoby podpisującej), w celu możliwości jednoznacznej identyfikacji osoby
podpisującej ofertę.
10.6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1
ustawy.
10.6.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. członkowie
konsorcjum, przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej) są zobowiązani
ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w
postępowaniu i do zawarcia umowy.
10.6.2. Oprócz dokumentów wymienionych w pkt. 6 SIWZ – wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa
ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w pkt 10.6.1. SIWZ. Pełnomocnictwo powinno być
złożone w oryginale lub potwierdzonej notarialnie kopii i zawierać umocowanie do reprezentowania
w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo, o
którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy
podmiotów składających wspólnie ofertę.
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10.6.3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za
zgodność z oryginałem odpowiednio przez Pełnomocnika, o którym mowa w pkt 10.6.1. SIWZ.
10.6.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają
następujące dokumenty:
10.6.4.1. dotyczące każdego z wykonawców dokumenty wymienione w punkcie 6.1. SIWZ oraz
6.3. SIWZ,
10.6.4.2. pozostałe wymagane dokumenty winny być składane wspólnie.
10.7. Dokumenty lub oświadczenia wynikające z treści Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem.
10.8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
10.9. Za osoby uprawnione uznaje się:
10.9.1. Osoby wskazane w dokumentach rejestrowych;
10.9.2. Osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których
mowa w pkt. 10.6.1. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
10.9.3. Osoby reprezentujące Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem dołączonym do oferty.
10.9.4. W przypadku, gdy ofertę składać będzie kilku przedsiębiorców prowadzących działalność w
formie spółki cywilnej, a oferta nie będzie podpisana przez wszystkich wspólników, Wykonawca
obowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwo udzielone przez pozostałych
wspólników.
10.10. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
10.11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, gwarantującej zachowanie poufności i jej
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę należy oznakować w niżej podany sposób:
a)
nazwa i adres Wykonawcy,
b)
adresat: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, ul.
Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków, z napisem: „Modernizacja łazienek i szatni przy basenie
polegającą na poprawie funkcjonalności i izolacji przeciw wilgociowej w
budynku
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika przy ul. Podlesie 173 w
Radziszowie ”, znak sprawy: DZP.271-44/20, nie otwierać przed 22.12.2020 r. przed godziną
10.00.
10.12. Wszelkie poprawki (zmiany) w tekście oferty muszą być parafowane przez osoby podpisujące
ofertę w sposób umożliwiający identyfikację osoby parafującej.
10.13. Wskazane jest, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane i spięte w sposób
uniemożliwiający jej zdekompletowanie.
10.14. Zamawiający informuje: iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o
zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem
informacji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia
16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Wykonawca może zastrzec informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w
szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle
zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony
do korzystania z informacji lub rozporządzenia nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności,
działania w celu utrzymania ich w poufności Nie później niż w terminie składania ofert wykonawca
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zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów wskazanych powyżej. Jeżeli wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów wskazanych powyżej, nie będzie miał
zastosowania zakaz wynikający z art. 8 ust. 3 PZP. Informacje zastrzeżone jako tajemnica
przedsiębiorstwa powinny być przez Wykonawcę spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych
elementów oferty i oznaczone napisem „informacje zastrzeżone”.
10.15. Na zawartość oferty składa się:
10.15.1.
wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 1A do SIWZ.
10.15.2.
Stosowne Pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) do reprezentowania wykonawcy w
postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba
reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako
upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze.
10.15.3.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego
zamówienia publicznego.
10.15.4.
Wypełnione i podpisane oświadczenia, o którym mowa w pkt. w pkt 6.1. i 6.2. SIWZ.
10.15.5.
Dowody, o których mowa w pkt. 6.2.1. SIWZ (jeżeli dotyczy).
11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
11.1. Ofertę należy złożyć w terminie do 22.12.2020 r. do godz. 9.30 w Biurze Dyrekcji
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2,
31 – 503 Kraków.
11.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 22.12.2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego
tj. w Pokoju Umów i Zamówień Publicznych przy ul. Strzeleckiej 2 w Krakowie.
11.3. Otwarcie ofert jest jawne.
11.4. Na podstawie art. 84 ust. 2 PZP, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została
wniesiona po terminie.
11.5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać złożoną
przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.
11.6. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone zgodnie z
zapisem pkt 10.11. SIWZ i dodatkowo opisane „Zmiana” lub „Wycofanie”. Do oświadczenia o zmianie
oferty lub wycofaniu oferty Wykonawca musi dołączyć stosowne dokumenty, potwierdzające, że
oświadczenie to zostało podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
11.7. Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty po upływie
terminu składania ofert.
11.8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę: jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
11.9. W trakcie otwierania kopert (paczek) z ofertami Zamawiający ogłosi obecnym:
11.9.1. kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
11.9.2. firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
11.9.3. ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w
ofertach.
11.10. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
https://www.dzieciecyszpital.pl/pl/zamowienia-publiczne informacje, o których mowa w pkt. 11.9.
SIWZ.
12. Opis sposobu obliczenia ceny (podatek VAT, winien być zgodny z obowiązującymi przepisami
podatkowymi wg stawki na dzień składania ofert).
12.1. Cena oferty będąca wynagrodzeniem Wykonawcy, przedstawionym w formularzu ofertowym
jest ceną ryczałtową.
12.2. Przez cenę ofertową przedstawioną w formularzu ofertowym (zał. nr 1A do SIWZ) należy
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rozumieć wartość brutto wyrażoną w PLN, zaoferowaną za wykonanie całego przedmiotu
zamówienia. W cenie oprócz wyliczonej wartości robót i materiałów należy uwzględnić m.in. koszt
organizacji zaplecza wykonawcy, sprzęt, robociznę, dojazdy, transport oraz inne koszty związane z
realizacją przedmiotu zamówienia. Cena w ofercie, powinna być podana z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku. Jeżeli obliczana cena ma więcej miejsc po przecinku należy ją zaokrąglić w ten
sposób, że cyfry od 1 do 4 należy zaokrąglić w dół, natomiast cyfry od 5 do 9 należy zaokrąglić w górę.
12.3. W celu oszacowania ceny oferty należy wycenić zakres prac przewidzianych w dokumentacji
projektowej, opisie przedmiotu zamówienia wskazanym w pkt 3 SIWZ i projekcie umowy (załącznik nr
2 do SIWZ).
12.4. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające
wprost z SIWZ w tym przekazanej dokumentacji projektowej i projektu umowy, jak również koszty w
nich nieujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia. Oznacza to, iż cena winna
dodatkowo obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu przyszłej umowy.
12.5. Zamawiający nie będzie prowadził z Wykonawcą rozliczeń w walutach obcych.
12.6. Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego. Przekazany wykonawcy
przedmiar robót budowlanych jest jedynie materiałem pomocniczym (tj. przedmiar poglądowy,
orientacyjny) i należy go interpretować łącznie z pozostałą częścią dokumentacji projektowej
przekazanej wykonawcom. Szczegółowy zakres prac oraz wymagania Zamawiającego względem
przedmiotu zamówienia zostały określone w opisie technicznym (załącznik nr 1B do SIWZ),
przedmiarze robót budowlanych (załącznik nr 1C do SIWZ) oraz projekcie umowy (załącznik nr 2 do
SIWZ).
12.7. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez
kwoty podatku - wskazanie niniejszego nastąpi w formularzu ofertowym – załącznik nr 1A do SIWZ.
Brak wskazania powyższej informacji w treści załącznika nr 1A do SIWZ będzie jednoznaczny z
brakiem powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
12.8. W przypadku wykonawcy mającego swoją siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
podatek VAT rozliczy odpowiednio Zamawiający lub Wykonawca zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami. W przypadku, gdy obowiązujące przepisy wskazują, że rozliczenie podatku VAT
jest po stronie Zamawiającego, wykonawca winien w pkt. 1 formularza oferty wskazać cenę bez
podatku od towarów i usług (cena netto).
13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

13.1.

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
Lp.
1.
2.
3.

KRYTERIUM:
Cena

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane
Razem

WAGA
60 %
40 %
100 %

13.1.1. Kryterium nr 1: Cena - sposób obliczania punktacji będzie miało miejsce według
następującego wzoru:
najniższa cena oferowana wśród wszystkich podlegających ocenie ofert
Najniższa cena brutto = ------------------------------------------------------------------x 60%
cena zaoferowana w badanej ofercie
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13.1.1.1.
Do oceny przyjmuje się cenę oferty brutto (z podatkiem VAT). W
kryterium cena można uzyskać max. 60,00 pkt.
13.1.2. Kryterium nr 2: Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane – sposób przyznania
punktacji będzie miało miejsce według następujących zasad:
13.1.2.1.
W przypadku, gdy wykonawca w treści formularza ofertowego (załącznik nr
1A do SIWZ) zaoferuje:
- Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia
wynoszący 3 lata (36 miesięcy) – wykonawca otrzyma 0,00 pkt,
- Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia
wynoszący 4 lata (48 miesięcy) – wykonawca otrzyma 20,00 pkt,
- Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia
wynoszący 5 lat (60 miesięcy) – wykonawca otrzyma 40,00 pkt.
13.1.2.2.
Wskazanie okresu gwarancji na cały przedmiot zamówienia winno mieć
miejsce w pkt. 3 formularza ofertowego.
13.1.2.3.
W przypadku, gdy wykonawca nie zaoferuje (nie wskaże jedego z
wariantów wskazanych w pkt. 3 formularza ofertowego) okresu gwarancji, albo
wskaże okres gwarancji w sposób odmienny niż w pkt. 3 formularza oferty (tj.
wsksże inny okres niż zawarto w pkt 13.1.2.1. SIWZ) Zamawiający uzna, że
wykonawca zaoferował okres wynoszący 3 lata (36 miesięcy) i otrzyma wówczas
0,00 pkt.
13.1.2.4.
Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 3 lata (36 miesięcy).
W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 3 lata (36
miesiący), oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu na podstawie art. 89
ust. 1 pkt. 2) PZP.
13.1.2.5.
W kryterium nr 2 można uzyskać max: 40,00 pkt.
13.2. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów.
13.3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
13.4. Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów w w/w kryteriach, wynosi 100.
13.5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska łącznie (Kryterium nr 1 +
Kryterium nr 2) najwyższą liczbę punktów.
14. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
14.1. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
Zamawiający będzie wymagał przed zawarciem umowy przedłożenia umowy regulującej współpracę
tych Wykonawców.
14.2.
Brak wniesienia przed podpisaniem umowy, zabezpieczenia, o którym mowa w pkt. 14.1.
SIWZ będzie jednoznaczny z faktem, iż zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
15.1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty brutto nie później niż w dniu podpisania
umowy.
15.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem” służy pokryciu
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
15.3. Przed podpisaniem umowy, wykonawca uzgodni z Zamawiającym formę oraz treść
wymaganego zabezpieczenia (dotyczy zabezpieczenia wniesionego w formie niepieniężnej).
15.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione wg wyboru wykonawcy w
jednej lub w kilku następujących formach:
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15.4.1.
pieniężnej,
15.4.2.
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
15.4.3.
gwarancjach bankowych,
15.4.4.
gwarancjach ubezpieczeniowych,
15.4.5.
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.
15.5. W wypadku udzielenia zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
udzielona gwarancja musi być gwarancją samoistną, nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze
żądanie, bez konieczności przedkładania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów, udzieloną tytułem
zabezpieczenia wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania umowy, w tym
roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, na okres wykonania umowy oraz udzielonej rękojmi.
15.6. Gwarancja, o której mowa w pkt 15.5. SIWZ winna zawierać następujące elementy:
15.6.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego),
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie siedzib,
15.6.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
15.6.3. kwotę gwarancji,
15.6.4. termin ważności gwarancji,
15.6.5. zobowiązanie gwaranta do „zapłacenia” kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Gwarant, pokryje roszczenia z tytułu:
15.6.5.1.
niewykonania Umowy przez Wykonawcę,
15.6.5.2.
nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę,
15.7.
W przypadku sporu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, bank lub towarzystwo
ubezpieczeniowe wydające gwarancję nie będzie miał prawa do złożenia kwot płatnych na podstawie
gwarancji w depozycie sądowym lub innej instytucji, lecz wypłaci je bezpośrednio Zamawiającemu.
15.8.
Wszelkie koszty i opłaty związane z ustanowieniem zabezpieczenia ponosi wyłącznie
wykonawca.
15.9.
Postanowienia o których mowa w pkt 15.5. do 15.8. SIWZ odnoszą się również do poręczeń
bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy
jest zawsze poręczeniem pieniężnym oraz do poręczeń 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.
15.10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez Bank Pekao SA, nr rachunku: 06
1240 4689 1111 0000 5143 2083.
15.11. W przypadku pozostałych form wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy
(innych niż pieniężna) oryginał dowodu wniesienia należytego zabezpieczenia należy zdeponować w
Kasie Zamawiającego.
15.12. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych
warunków lub wykonania czynności jak również od przedłożenia dodatkowej dokumentacji, w
szczególności Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że
pisemne żądanie zapłaty musi być przedstawione za pośrednictwem Banku prowadzącego rachunek
Zamawiającego, w celu potwierdzenia, że podpisy złożone na pisemnym żądaniu należą do osób
uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego.
15.13. Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela),
że odpowiedzialność gwaranta (poręczyciela) z tytułu gwarancji (poręczenia) jest wyłączona w
stosunku do zmiany umowy, niewykraczającej poza zapisy wzoru umowy, objętej gwarancją
(poręczeniem), jeżeli zmiana ta nie została zaakceptowana przez gwaranta (poręczyciela).
15.14. Gwarancja (poręczenie) musi być egzekwowalna i wykonalna na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, podlegać prawu polskiemu, a w sporach z Gwarancji wyłącznie właściwy musi być Sąd
Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
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15.15. Treść gwarancji (poręczenia) podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający
zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag i wiążących zastrzeżeń do treści gwarancji.
15.16. W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej elementów wymienionych w pkt 15 SIWZ
lub zawierającej warunki wobec Zamawiającego inne niż opisane w pkt 15 SIWZ, lub wykonawca
względnie nie zastosuje się do uwag Zamawiającego w zakresie niedopuszczalnych zapisów
przedłożonej do akceptacji gwarancji, Zamawiający uzna, że wykonawca nie wniósł zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
15.17. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z
odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek bankowy wykonawcy.
15.18. W przypadku należytego wykonania zamówienia, Zamawiający zobowiązuje się zwrócić lub
zwolnić zabezpieczenie w następujący sposób:
15.18.1. 70 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione do 30 dni od dnia
wykonania przez wykonawcę robót budowlanych i przejęcia ich przez Zamawiającego jako
należycie wykonane,
15.18.2. 30% kwoty zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z
tytułu rękojmi za wady. Zwrot lub zwolnienie zabezpieczenia nastąpi nie później niż w 15 dniu
po upływie okresu rękojmi.
16. Projekt umowy.
16.1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującym wykonawcom w toku postępowania o
udzielenie zamówienia.
17.1.
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI PZP „Środki
ochrony prawnej” (art. 179 - 198g PZP), tj. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz
skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
17.2.
Środki ochrony prawnej (odwołanie oraz skarga) przysługują wykonawcy, a także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia
o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.
154 pkt 5 PZP.
17.3.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający
jest zobowiązany na podstawie PZP. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie
czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami PZP, zawierać zwięzłe
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
17.4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
17.4.1. określenia warunków udziału w postępowaniu,
17.4.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
17.4.3. odrzucenia oferty odwołującego,
17.4.4. opisu przedmiotu zamówienia,
17.4.5. wyboru najkorzystniejszej oferty.
17.5.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (02-676 Warszawa, ul. Postępu
17A) w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzono odpowiednio
własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
17.6.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem
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terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
17.7.
Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w
art. 180 ust. 5 zdanie drugie PZP (komunikacja elektroniczna) albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
17.8.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi
się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
17.9.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 17.7. i 17.8. SIWZ wnosi się w
terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
17.10.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami PZP czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie PZP, na które nie przysługuje odwołanie na
podstawie art. 180 ust. 2 PZP.
17.11.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
17.12.
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od
dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
17.13.
Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie,
wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w
części.
18. Obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679
18.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1 ze zm.), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
18.1.1. Administratorem danych osobowych jest: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
im. św. Ludwika w Krakowie, tel. (12) 619-86-01, e-mail: info@dzieciecyszpital.pl
18.1.2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym
im. św. Ludwika w Krakowie, można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:
kontakt@mcrd.pl
18.1.3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja
łazienek i szatni przy basenie polegającą na poprawie funkcjonalności i izolacji
przeciw wilgociowej w
budynku Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala
Dziecięcego im. św. Ludwika przy ul. Podlesie 173 w Radziszowie ”, Odbiorcami
danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8, art. 96 ust. 3, art. 96 ust 3 lit. a) oraz
art. 96 ust 3 lit b) PZP.
18.1.4. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
18.1.5. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
18.1.6. Wykonawca posiada:
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18.1.6.1.
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do przekazanych danych
osobowych, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o
których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane
dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez
zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawo dostępu do
przekazanych danych osobowych, jest wykonywane w drodze żądania
skierowanego do Zamawiającego.
18.1.6.2.
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia
przekazanych danych osobowych (Skorzystanie z prawa do sprostowania lub
uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników). W przypadku danych osobowych
zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych,
prawo do sprostowania lub uzupełnienia przekazanych danych osobowych, jest
wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.
18.1.6.3.
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub państwa członkowskiego) oraz z zastrzeżeniem, że wystąpienie z żądaniem, o
którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
18.1.6.4.
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przekazanych danych osobowych
dotyczących wykonawcy narusza przepisy RODO.
18.1.7. Wykonawcy nie przysługuje:
18.1.7.1.
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych,
18.1.7.2.
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO,
18.1.7.3.
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania przekazanych danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
18.1.7.4.
Dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego będą przetwarzane w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich
bezprawnym rozpowszechnianiem.
19. Pozostałe informacje:
19.1.
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
19.2.
Przewidywane zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP oraz okoliczności, po
których zaistnieniu będą one udzielane.
19.2.1. Nie dotyczy.
19.3.
Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny.
19.3.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
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19.4. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.
19.4.1. Adres poczty elektronicznej: zp@dzieciecyszpital.pl,
19.4.2. Adres strony internetowej: www.dzieciecyszpital.pl
19.5. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą
19.5.1. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą realizowane będą w złotych polskich
(PLN).
19.6. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej
19.6.1. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
19.7. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP.
19.7.1. Zamawiający określa w pkt. 3.10. SIWZ oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik
nr 2 do SIWZ, wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP.
19.8. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1) PZP
19.8.1. Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1) PZP.
19.9. Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia
19.9.1. Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania kluczowych części
zamówienia przez wykonawcę.
19.10. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a PZP
19.10.1.
Nie dotyczy.
19.11. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
19.12. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia określona zgodnie z art. 143a ust. 3 PZP.
19.12.1.
Nie dotyczy.
19.13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
19.14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
19.15. Podwykonawstwo.
19.15.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy/
podwykonawcom.
19.15.2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
19.15.3. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu ofertowym.
19.15.4. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest, o ile
są już znane, podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie przedmiotu
umowy. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o
których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie
zamierza powierzyć realizację przedmiotu umowy.
ZATWIERDZAM:
ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI:
Załącznik nr 1A – Formularz ofertowy
Załącznik nr 1B – Opis techniczny
Załącznik nr 1C – Przedmiar robót budowlanych
Załącznik nr 2 – Projekt umowy
Załączniki nr 3a – Oświadczenie z art. 25a ust. 1 PZP
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Załącznik nr 1A do SIWZ
........................................................
(miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja łazienek i szatni przy basenie
polegającą na poprawie funkcjonalności i izolacji przeciw wilgociowej w budynku Wojewódzkiego
Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika przy ul. Podlesie 173 w Radziszowie ”,, nr
postępowania: DZP.271-44/20, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dla tego postępowania składamy niniejszą ofertę.
Dane dotyczące Wykonawcy
Nazwa....................................................................................................................
Siedziba.................................................................................................................
Nr telefonu /fax......................................................................................................
E-mail ....................................................................................................................
nr NIP...................................................

nr REGON............................................

Dane dotyczące Zamawiającego
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków
1. Zobowiązuję/my się wykonać przedmiot zamówienia za ryczałtową cenę brutto ……………………..…… zł, w
tym podatek VAT …%.
2. Oświadczam/my, że cena brutto podana w pkt 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty
wykonania przedmiotu zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
3. Na wykonane roboty budowlane udzielam/my gwarancji na okres***:

3 lata (36 miesięcy);

4 lata (48 miesięcy);

5 lat (60 miesięcy).
4. Oświadczam/my, że jestem/nie jestem* mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim
przedsiębiorcą.
5. Oświadczam/my, że zapoznałem/liśmy się z treścią SIWZ (w tym z projektem umowy) i nie wnoszę/my
do niej zastrzeżeń oraz przyjmuje/my warunki w nim zawarte (m.in. termin płatności, termin realizacji
zamówienia).
6. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję/my się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym
załącznik nr 2 do SIWZ.
7. Oświadczam/my, że jestem/śmy związany/i niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
8. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ….. stronach.
9. Niniejszym oświadczam/my, iż osobą/ami upoważnioną/ymi do reprezentacji Wykonawcy są
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........................................................................................................................................................ zgodnie
z ....................................................................... /wpisać odpowiedni dokument/.
10.Niniejszym informuję/my, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ............**
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.
11.Podwykonawcom
zamierzamy/nie
zamierzamy*
powierzyć
wykonanie
następujących
części zamówienia:
a/ wykonanie ................................................................. oraz podajemy firmy(nazwę) podwykonawców
realizujących wskazane części zamówienia ………………………………………………**
12. Do oferty załączam/my następujące dokumenty:
a. ……………………………………………...............................................................
b. ……………………………………………...............................................................
13. Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług – TAK/NIE*.
Jeśli Wykonawca zaznaczy „TAK”, obowiązek ten będzie dotyczył …………………..(należy wskazać nazwę
/rodzaj towaru), a ich wartość netto będzie wynosiła: ……………………………….. ** (należy wskazać wartość
netto wskazanego powyżej towaru).
14. Oświadczam/my, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/liśmy w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu2.
Dane do umowy:
Osoby, które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko

Stanowisko

Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
Imię i nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu/ e-mail

Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
Nazwa i adres banku

Nr rachunku

* niepotrzebne skreślić
** wypełnić, jeśli dotyczy
*** należy uzupełnić jeden wariant

....................................................................................................
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

1

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.)
2 W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania
obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, winien treści niniejszego oświadczenia przekreślić i dodać zapis „nie
dotyczy”
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Załącznik nr 3a do SIWZ

......................................................
(pieczęć wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy
na podstawie art. 25a ust. 1 PZP

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na
potrzeby
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
pn. „Modernizacja łazienek i szatni przy basenie polegającą na poprawie funkcjonalności i izolacji przeciw
wilgociowej w budynku Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika przy ul.
Podlesie 173 w Radziszowie ”, prowadzonego przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św.
Ludwika w Krakowie, oświadczam (-y), co następuje:
I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1.
Oświadczam (-y), że nie podlegam (-my) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
13-22 PZP.
.......................................................................
................................................................
Miejscowość, data
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

2.
Oświadczam (-y), że zachodzą w stosunku do mnie (-nas) podstawy wykluczenia z postępowania
na podstawie art. …………. PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych
w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14, 16-20. Jednocześnie oświadczam (-y), że w związku z ww. okolicznością, na
podstawie art. 24 ust. 8 PZP podjąłem (-liśmy) następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………… (należy
wymienić wszystkie podjęte środki naprawcze w tym zakresie oraz przedstawić dowody na to, że podjęte środki są
wystarczające do wykazania rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem
lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu)**
.......................................................................
................................................................
Miejscowość, data
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)
**jeżeli nie dotyczy zapis należy przekreślić

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam (-y), że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w
błąd przy przedstawianiu ww. informacji.

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

................................................................
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Miejscowość, data

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ
Umowa (projekt)

zawarta w Krakowie w dniu …………….. pomiędzy:
Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym im. Św. Ludwika w Krakowie, 31-503 Kraków, ul.
Strzelecka 2, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy KRS, Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, wpisanym do KRS pod nr 0000009118, NIP 675-11-99-459,
REGON: 000298583 zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez:
Dyrektora – lek. med. Stanisława Stępniewskiego
a
………………….. zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez: ….
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.) - nr
postępowania DZP.271-44/20, została zawarta umowa o następującej treści:

§1
1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na modernizacji łazienek i szatni przy basenie
polegającej na poprawie funkcjonalności i izolacji przeciw wilgociowej w budynku Wojewódzkiego
Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika przy ul. Podlesie 173 w Radziszowie. Przedmiot umowy
określają:
a) Opis techniczny i przedmiar robót budowlanych,
b) Oferta Wykonawcy.
2. Wykonawcy znane są warunki realizacji przedmiotu umowy, w szczególności zapoznał się z przedmiarem
robót budowlanych, opisem technicznymi lokalizacją przedmiotu umowy, co do standardu oraz jakości
wykonania oraz dokonał szczegółowej wizji i przeglądu obiektów i miejsca robót.
§2
1. Nadzór inwestorski nad realizacją przedmiotu umowy pełnić będzie: ………………...
2. Koordynatorem prac ze strony Wykonawcy jest ……………………………………., tel. …………………….
§3
1.

Strony zgodnie ustalają następujące terminy:
1)
termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień: ……………………….
2)
termin zakończenia całości robót objętych umową ustala się na dzień: …………….. (70 dni
kalendarzowych, liczonych od dnia podpisania umowy)
1a. Zamawiający zastrzega iż najbardziej inwazyjne prace budowlane winny być wykonane w terminie
uzgodnionym z Zamawiającym.
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1b. Wykonawca zobowiązany jest to opracowania i przekazania do akceptacji Zamawiającego
harmonogramu prac w terminie 3 dni roboczych od dania podpisania umowy.
2. Przez termin zakończenia całości robót będących przedmiotem umowy należy rozumieć przekazanie
Zamawiającemu przedmiotu umowy do eksploatacji oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego robót
budowalnych.
3. Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia umownego terminu zakończenia całości robót objętych
umową, jeżeli niedotrzymanie terminu pierwotnego stanowi konsekwencję:
1) okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było
przewidzieć,
2) przyczyn zależnych od Zamawiającego np. przesunięć terminu realizacji na skutek przesunięć prac
wynikających z zwiększonej ilości pacjentów, koniczności realizacji kontraktu z NFZ w związku z
prowadzeniem robót w obiekcie czynnym,
3) działania siły wyższej (np. w związku z ogłoszeniem klęski żywiołowej, w związku z wystąpieniem stanu
zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzeniającym się koronawirusem (COVID-19).
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
5. Zamawiający może rozwiązać umowę z 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia w przypadku nie
wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności, gdy Wykonawca realizuje
przedmiot umowy w sposób sprzeczny z umową, niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiającego i
pomimo wezwania do zmiany sposobu realizacji oraz wyznaczenia Wykonawcy w tym celu odpowiedniego
terminu, nie wywiązuje się z umowy.
6. W przypadkach wcześniejszego rozwiązania umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z
tytułu wykonania części umowy.
7. Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy może nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§4
1. W przypadku powierzenia całości lub części prac objętych niniejszą umową Podwykonawcom stosuje
się poniższe przepisy.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane zobowiązany jest do przedłożenia
Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany nie później niż do 14 dni
przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Ponadto
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
3. Umowa z Podwykonawcą:
3.1. zawierać będzie w szczególności postanowienia dotyczące:
2.1.1. zakresu prac przewidzianego do wykonania, zgodnie z dokumentacją stanowiącą załączniki
do SIWZ i zobowiązaniami Wykonawcy,
2.1.2. terminów realizacji prac, zgodnych z niniejszą umową,
2.1.3. wynagrodzenia w kwocie nie przewyższającej wynagrodzenia należnego samemu
Wykonawcy za powierzoną do wykonania Podwykonawcy część zamówienia,
2.1.4. terminów płatności wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy zgodnie z ust. 9 niniejszego
paragrafu,
2.1.5. okresu odpowiedzialności za wady, który nie może być krótszy od okresu odpowiedzialności
za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego,
2.1.6. rozwiązania umowy z Podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy,
3.2. nie może zawierać postanowień:

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, znak sprawy:DZP.271-44/20
3.2.1. uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty
Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez
Podwykonawcę,
3.2.2. uzależniających zwrot przez Wykonawcę Podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu
przez Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy.
4. Zamawiający uprawniony jest w terminie 14 dni od otrzymania od Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane
lub projektu zmian do tejże umowy do zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy lub jej zmiany.
5. Zamawiający uprawniony jest w terminie 14 dni od otrzymania od Wykonawcy kopii poświadczonej za
zgodność umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub zmian do tejże umowy
do zgłoszenia sprzeciwu do umowy lub jej zmian.
6. Zamawiający zgłasza zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane lub projektu jej zmian bądź sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmian w przypadku gdy odpowiednio projekt umowy lub projekt
zmian bądź umowa lub zmiany:
6.1. nie spełniają wymagań określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu,
6.2. gdy przewidują termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 9 niniejszego
paragrafu,
7. Brak sprzeciwu bądź zastrzeżeń w terminie wskazanym w niniejszym paragrafie oznacza akceptację
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmian bądź umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmian.
8. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z
oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz
ich zmian.
9. Strony ustalają, iż w umowach zawartych z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą termin zapłaty
będzie wynosił nie więcej niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości
większej niż 50.000,00 zł.
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony
w ust. 9, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 1 lit. g) niniejszej umowy.
12. Do umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami stosuje się przepisy niniejszego paragrafu.
13. Zlecenie robót Podwykonawcom bez wiedzy lub zgody Zamawiającego stanowi podstawę do
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiedzy o naruszeniu przez Wykonawcę
powyższego obowiązku.
14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania własne, jak i za roboty,
dostawy i usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.
15. Wykonawca zapewnia, ażeby Podwykonawcy przy realizacji powierzonych im zadań zobowiązani byli
do stosowania obowiązujących przepisów i norm zawartych w szczególności w Prawie budowlanym oraz
innych aktach prawnych oraz regulacji wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego.
§5
1.

Wartość wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy za wykonanie prac, o których mowa w § 1 niniejszej
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umowy wynosi …………… zł brutto ………….. zł. ( słownie: …………………………………………).
2.
Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane pełną i prawidłową
realizacją zadania, w tym następujące koszty: koszt wszystkich materiałów, koszt wszelkich robót
budowlanych, przygotowawczych, demontażowych, wyburzeniowych, porządkowych, odtworzeniowych,
zagospodarowania miejsca robót, robót związanych z utrudnieniami wynikającymi z realizacji prac bez
wyłączenia funkcjonowania Szpitala z eksploatacji, koszt wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki, koszt
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeżeli jest wymagany), prac pomiarowych oraz podatku VAT i innych
czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
3.
Warunkiem zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o których
mowa w art. 143c ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, biorącym udział w realizacji odebranych robót
budowlanych. Przez przedstawienie dowodów zapłaty rozumie się przedstawienie przez Wykonawcę łącznie:
a)
kopii faktury wystawionej przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę za wykonane roboty
łącznie z kopią przelewu bankowego lub innego dokumentu świadczącego o dokonaniu zapłaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia, potwierdzonego przez
Wykonawcę za zgodność z oryginałem,
b)
oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu pełnego wymagalnego
wynagrodzenia za wykonane roboty
4.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w
ust. 3, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części
równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
5.
Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu
Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od
obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia
na roboty budowlane.
6.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
7.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
8.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 5. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie
krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
9.
W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 8, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
Zamawiający może:
1)
nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2)
złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości
należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3)
dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
10.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
których mowa w ust. 5, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego
wykonawcy.
11.
Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 5, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą
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niż 5% wartości Umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od
Umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.
12.
Podstawą do zapłaty Wykonawcy jest protokół odbioru końcowego podpisany przez strony umowy.
Należność płatna będzie jednorazowo przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
13.
Termin zapłaty: do 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego
14.
i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego. W przypadku zwłoki
15.
w płatności obowiązują odsetki ustawowe.
§6
1.
Niezależnie od obowiązków wymienionych w umowie Wykonawca przyjmuje na siebie następujące
obowiązki szczegółowe:
1) ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu umowy od dnia rozpoczęcia robót
do dnia ustalonego w końcowym protokole odbioru,
2) prowadzenie robót z uwzględnieniem faktu, że obiekt czynny jest 24 godz./dobę i przebywają w nim
pacjenci.
2.
Prace ujęte w niniejszej umowie wykonywane będą przez pracowników Wykonawcy zdolnych do ich
wykonania zgodnie z przepisami BHP.
3.
Ryzyko odpowiedzialności za bezpieczeństwo związane z prowadzeniem prac na terenie budowy
ponosi Wykonawca.
4.
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga od Wykonawcy (lub podwykonawcy)
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, wykonujących wszystkie czynności związane z
wykonywaniem robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, w następujących branżach:
- roboty ogólnobudowlane polegające na:
• pracach ogólnobudowlanych – rozbiórki, wykonanie ścianek działowych, wykonanie wylewek
• pracach instalacji sanitarnych - demontaż i montaż armatury i urządzeń sanitarnych
• pracach wykończeniowych – okładziny ścian z płytek, posadzki ceramiczne, malowanie i inne.
z wyłączeniem prac wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z późn. zm.),
a. w trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
− żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny,
− żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
− przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
b. w trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy
wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że
objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze
wskazaniem imion i nazwisk oraz liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, a
także podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy.
5.
Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę będzie traktowane jako niespełnienie przez Wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 4
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czynności.
6.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję
Pracy.
7.
Niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych, o których mowa w § 7 ust. 1 i umowy,
skierowanie - do wykonywania czynności określonych w ust. 4 - osób nie zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie do 30
dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków określonych w
ust. 4.
§7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
a) za opóźnienie w terminowym oddaniu przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od
następnego dnia po upływie terminu umownego określonego w §3 ust. 1 pkt. 2) oraz §3 ust. 1a, w
wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w §5 ust. 1,
b) za opóźnienie w terminowym przekazaniu harmonogramu, o którym mowa w §3 ust. 1b, za każdy
dzień opóźnienia w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w §5 ust.
1,
c) za opóźnienie w terminowym usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i
rękojmi w wysokości 1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w §5 ust. 1 za każdy dzień
opóźnienia,
d) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w §5 ust. 1.
e) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek,
f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek,
g) za nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek,
h) za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w terminie wskazanym przez
Zamawiającego - w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek,
i) W przypadku skierowania przez Wykonawcę lub podwykonawcę do wykonywania czynności
wskazanych w § 6 ust. 4 osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 500,00 zł za
każdą osobę, kara może być nakładana po raz kolejny w odniesieniu do tej osoby, jeśli Zamawiający
podczas następnej kontroli stwierdził, że nadal nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o pracę.
2. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kar umownych z wierzytelnościami (w tym z tytułu
wynagrodzenia za wykonane prace) przysługującymi Wykonawcy wobec Zamawiającego lub do zaspokojenia
swoich roszczeń z ustanowionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Kara umowna nie
uregulowana w sposób wskazany w zdaniu poprzednim zapłacona zostanie przez Wykonawcę w terminie 5 dni
od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary.
3. Zapłata lub potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonywania robót.
4. W przypadku gdy wysokość szkody przekroczy wartość kary umownej Zamawiający może dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
5. Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych w przypadku opóźnienia w zapłacie
należności objętej przedmiotem niniejszej umowy.
§8
1. Po wykonaniu całości robót objętych przedmiotem umowy, Wykonawca zgłosi pisemnie gotowość do
odbioru.
2. Zamawiający przystąpi do odbioru w czasie nie dłuższym niż 3 dni od daty zawiadomienia o osiągnięciu
gotowości do odbioru.
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3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w trakcie odbioru końcowego dokumenty pozwalające na ocenę
prawidłowości wykonania przedmiotu umowy:
1) certyfikaty,
aprobaty
techniczne,
atesty,
deklaracje
zgodności
itp.
na
materiały
i urządzenia służące do realizacji umowy
4. Data podpisania przez strony umowy protokołu odbioru robót traktowana będzie jako data wykonania
robót budowlanych objętych przedmiotem umowy.
§9
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ……miesięcy3, licząc od daty
podpisania nie zawierającego zastrzeżeń końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy.
2. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają wraz z upływem okresu gwarancji.
3. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wszelkie ujawnione w okresie gwarancji wady przedmiotu umowy
przez dokonanie naprawy, wymianę uszkodzonych elementów lub usunięcie wad związanych z
nieprawidłowym wykonaniem robót.
4. Jeżeli Wykonawca wymieni część urządzenia stanowiącego przedmiot umowy termin gwarancji biegnie na
nowo w odniesieniu do rzeczy wymienionej.
5. Odpowiedzialność za wady fizyczne przedmiotu umowy w pełni obciążają Wykonawcę. Ponadto
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie
odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze.
§ 10
1. Strony przewidują możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w następujących przypadkach i na
następujących warunkach:
a) jeżeli konieczność wprowadzenia zmian dotyczyć będzie treści o charakterze informacyjnoinstrukcyjnym, niezbędnych dla sprawnej realizacji umowy, w szczególności dotyczących zmiany osób
upoważnionych do kontaktów, zmiany osób odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidłowej realizacji
zamówienia;
b) przerwania lub wstrzymania robót na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które
to działania nastąpiły z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
c) kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmiotu inwestycjami, w takim
przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji,
d) o których mowa w §3 ust. 3 niniejszej umowy,
d) zmiany terminu wykonania robót najbardziej inwazyjnych pod warunkiem, iż są one zależne od
Zamawiającego oraz spowodowane np. zwiększoną ilością pacjentów, konicznością realizacji kontraktu z NFZ
w związku z prowadzeniem robót w obiekcie czynnym. W takiej sytuacji Zamawiający poinformuje
wykonawcę o zaistniałym fakcie z co najmniej 5 –dniowym wyprzedzeniem.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, na
podstawie pisemnego aneksu.

§ 11
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 5 %
wynagrodzenia brutto tj. ……………… zł (słownie: ………………………………)
2.
Zabezpieczenie wniesiono w formie: …………………….
3. Zabezpieczenie może być wykorzystane przez Zamawiającego w każdym przypadku niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, na pokrycie wszelkich roszczeń Zamawiającego
wynikających z niniejszej umowy.
4. Zwrot zabezpieczenia pieniężnego Wykonawcy przez Zamawiającego nastąpi w terminach:
3

Zgodnie ze wskazaniem Wykonawcy w formularzu ofertowym.

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, znak sprawy:DZP.271-44/20
a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie
wykonane - 70% kwoty zabezpieczenia,
b) nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi - 30 % kwoty zabezpieczenia przeznaczonego
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
5. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokości odbywa się na zasadach określonych w przepisie art. 149 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
8. W przypadku sporu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, bank lub towarzystwo ubezpieczeniowe
wydające gwarancję nie będzie miał prawa do złożenia kwot płatnych na podstawie gwarancji w depozycie
sądowym lub innej instytucji, lecz wypłaci je bezpośrednio Zamawiającemu, co ujęte zostanie w treści
gwarancji.
9. Wszelkie koszty i opłaty związane z ustanowieniem zabezpieczenia ponosi wyłącznie Wykonawca.

§ 12
1.Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej od momentu
rozpoczęcia robót do dnia dokonania odbioru robót budowlanych w wysokości sumy ubezpieczenia nie
mniejszej niż 100 000 zł (słownie złotych: sto tysięcy zł 00/100).
2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty, potwierdzające zawarcie umów ubezpieczenia, o
których mowa w ust. 1, nie później niż w dniu przejęcia terenu robót od Zamawiającego.
3. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku wynikającego z ust. 2, Zamawiającemu przysługiwać będzie
prawo odstąpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kary
umownej zgodnie z §7 ust. 1 pkt. d) umowy.
§13
Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie żadnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej
umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§14
1. W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych,
ustawa Prawo Budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy lub w związku z nią, będą rozstrzygane przez
właściwe sądy powszechne, według siedziby Zamawiającego.
3. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 1B do SIWZ

OPIS

„Modernizacja łazienek i szatni przy basenie polegającą na poprawie funkcjonalności i
izolacji przeciw wilgociowej w
budynku Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala
Dziecięcego im. św. Ludwika przy ul. Podlesie 173 w Radziszowie

INWESTOR:

WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY im. św.
Ludwika w Krakowie ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków

LOKALIZACJA:

MAŁOPOLSKIE CENTRUM RECHABILITACJI ul. Podlesie 173,
Radziszów

Zawartość opracowania:
A-CZĘŚĆ OPISOWA
1. Temat opracowania
2. Podstawa opracowania
3. Zakres opracowania
4. Opis stanu istniejącego
5. Opis planowanej inwestycji
6. Roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe
7. Opis i technologia wykonywanych prac budowlanych
8.Opis przyjętych rozwiązań materiałowych
B – CZĘŚĆ RYSUNKOWA
1. Stan istniejący
2. Propozycja zmiany

1. TEMAT OPRACOWANIA
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Opracowanie obejmuje modernizację łazienek i szatni przy basenie polegającą na poprawie
funkcjonalności i izolacyjności w budynku Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego
im. św. Ludwika przy ul. Podlesie 173 w Radziszowie.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wykaz aktów
prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw Nr.75 poz.690 z dnia 15 maja 2002 z
późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymagań, jakim
powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia
zakładu opieki zdrowotnej.(Dz. U. Nr 123, poz. 739)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2013 r. w standardów postępowania
medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących
działalność leczniczą (Dz. U. 2013, poz. 15)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106. poz. 1126 z
późn. zm.)
3. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje poprawę funkcjonalności szatni przyległej do łazienek basenu oraz
likwidacja przecieków przez wykonanie nowej izolacji podposadzkowej w obszarze łazienek i
szatni oraz ściennej w pomieszczeniach mokrych – brodziki.
4. OPIS STANU ISTNIEACEGO
Część zaplecza basenowego składa się z korytarza z którego poprzez boksy przebieralni wchodzi
się do szatni i przez sanitariaty do pomieszczenia basenowego.
Stan izolacji posadzek i ścian jest w stanie krytycznym, powodując zalewanie pomieszczeń
zlokalizowanych poniżej.
5. OPIS PLANOWANEJ INWESTYCJI
Planuje się wykonanie nowego rozkładu pomieszczeń szatni poprzez wybudowanie ścianek
oddzielająch z płyt GK od korytarza i wydzieleniu części damskiej i męskiej. Od strony korytarza
wykonana zostanie przebieralnia dla niepełnosprawnych, natomiast dwie przebieralnie damskie
dostępne od strony szatani damskiej i jedna przebieralnia dostępna od strony męskiej.
Podstawowym zamiarem inwestycji jest wykonie izolacji poziomej posadzek wszystkich
pomieszczeń szatni i łazienek oraz izolacji pionowej na ścianach brodzików.
6. ROBOTY WYBURZENIOWE I ROZBIÓRKOWE
Przed przystąpienie do prac należy wykonać zabezpieczenia ponieważ prace wykonywane są przy
czynnym obiekcie szpitalnym.
Prace rozbiórkowe należy rozpocząć od demontaży urządzeń i armatury sanitarnych, odwodnieni
liniowych, wpustów, grzejników wraz z zaworami, osprzętu elektrycznego, suszarek, lamp i innych
sufitów podwieszanych, ścianek działowych systemowych i innych (materiały do ponownego
wbudowania zabezpieczyć przed zniszczeniem na odpowiedzialność Wykonawcy)
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Rozebranie posadzek z płytek, okładzin ścian oraz wylewek. Wyniesienie i wywóz gruzu wraz z
utylizacją
7. OPIS I TECHNOLOGIA WYKONYWANYCH PRAC BUDOWLANYCH
UWAGA:
Wszystkie prace budowlane należy wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej
oraz
zgodnie z wytycznymi dostawców i producentów.
Wymiary dla elementów montażowych należy uprzednio sprawdzić na budowie.
Wykonanie izolacji pod wylewką w łazienkach i prysznicach polegająca na wyklejeniu papa
termozgrzewalna na płycie betonowe w łazienkach
Przed wykonaniem nowych posadzek całą powierzchnie stropów oczyścić.
Wykonanie nowych wylewek cementowych z izolacją cieplną w łazienkach o następujących
warstwach:
- folia budowlana PCV, styropian dach / podłoga, folia PCV, wylekwa cementowa min 5 cm
Wykonanie nowych ścianek działowych wydzielające szatnie z montażem drzwi higienicznych z
gruntowaniem i malowaniem
Przygotowanie podłoża po skutych płytkach w pomieszczeniach szatni, impregnacja oraz
wykonanie izolacji powłokowych poziomych wraz z wklejeniem taśm systemowych, montażem
wpustów i odwodnień liniowych, uszczelnieniem połączeń i innych
Przygotowanie podłoży po skutych ścianach oraz po wykonanych wylewkach, impregnacja oraz
wykonanie izolacji powłokowych pionowych i poziomych w łazienkach
Okładziny ścienne i posadzki z płytek
Montaż nowych sufitów podwieszanych przeznczonych do pomieszczeń mokrych
Montaż urządzeń i armatury sanitarnych, montaż osprzętu elektrycznego, lamp suszarek i innych,
Wykonanie oddzielenia przebieralni ze ścianek systemowych (z demontażu)
Wysprzątanie pomieszczeń i oddanie do użytkowania
8. OPIS PRZYJETYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH
Malowanie farbami lateksowymi
Bezemisyjna, matowa farba lateksowa do wnętrz
Klasa 1 odporności na szorowanie na mokro, klasa 2 krycia wg EN 13 300.
Podstawowe składniki: Dyspersja polimerowa, biel tytanowa, wypełniacze silikatowe, węglan
wapnia, talk, woda, dodatki, środki konserwujące
Gęstość EN ISO 2811 1,4 – 1,6 g/cm³
Zużycie EN 13 300 - 7,5 m2/l
Połysk EN 13 300 - głęboki mat
Odporność na szorowanie na mokro EN 13 300 1
Zdolność krycia EN 13 300 2
Maksymalny rozmiar ziarna EN 13 300 – drobne
Kolorystyka - kolor wg wzornika (podczas realizacji należy przedstawiać próbki kolorystyczne do
uzgodnienia
Posadzki z płytek gres i okładziny ścian z płytek ceramicznych
Płytki gres – struktura kamienia naruralnego
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Płytki prasowane na sucho o nasiąkliwości poniżej 0,5%
Odporność na siłę łamiąca powyżej 1300 N
Odporność na zginanie powyżej 35 N/mm2
Odpornośc na szoki termiczne: odporna
kleje cementowe,- odporne klasa 1
kleje dyspersyjne- odporne klasa 1
kleje na bazie żywic- odporne klasa 1
antyposlizgowość: wartość R10
mrozoodporność – odporna
Uwalnianie kadmu I ołowiu: nie uwalniają .
nasiąkliwość <0,1%
wytrzymałość na zginanie 45N/mm2
odporność na ścieranie wgłębne max. 130 mm3
odporne na plamienie
-kolor jasny szaro-kremowy - wg wzornika (podczas realizacji należy przedstawiać próbki
kolorystyczne do uzgodnienia
Płyty sufitowe mineralne laminowane odporne na wilgoć, o wymiarach 600x600x15 mm, kolor:
biały
Płyty sufitowe mineralne laminowane 600x600x15mm pochłanianie dźwięku (ALFA W) 0.95
klasyfikacja europejska pochłaniania dźwięku:A, izolacyjność akustyczna dnfw:22db, odbicie
światła 82%, odporność na wilgoć 100%rh, przewodność cieplna:0.033, ciężar: 1,2kg/m2, reakcja
na ogień euroklasa: a1, płyta sufitowa odporna na odkształcenia, rozwarstwienie i odklejanie się
laminatu w warunkach ciągłej ekspozycji na wilgotność względną do 95% i temperaturę 30 stopni
Celsjusza lub sporadycznej ekspozycji na wilgotność względną do 100% ruszt antykorozyjny
15mm
Płyty gipsowo – kartonowe impregnowane, odporne na wilgoć.
RYSUNEK - STAN ISTNIEJĄCY
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----- Zakres opracowania
RYSUNEK - PROPOZYCJA ZMIANY

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, znak sprawy:DZP.271-44/20

----- Zakres opracowania
1 - szatnia męska
2; 6 – śluzy wejściowe
3 – przebieralnia dla niepełnosprawnych
4; 5 / 8 – przebieralnie damskie / męska
7 – szatnia damska
9 – łazienka męska
10 – łazienka damska
11 – koryto wejsciowe

