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Rozdział I 
Postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 
stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.) oraz z zapisami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia.  

W dalszej części :  

1. SIWZ – oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, 

2. uPzp  – oznacza ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).  

 
Uwaga:   
W korespondencji kierowanej do Zamawiaj ącego, dotycz ącej niniejszego post ępowania 
należy posługiwa ć się wył ącznie tym znakiem:  
 

DZP/46/2016 
1.1. Nazwa oraz adres Zamawiaj ącego :  

 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku,                    
ul. Wieniecka 49 kod pocztowy : 87 – 800 Włocławek 

 
REGON: 341411727 
NIP: 888 - 31 - 17 - 873   
Tel/Fax (54) 412 94 32 
 
Rozdział II 
2.1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego .  

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 uPzp, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
poniżej 5.225.000 euro. 
 
Rozdział III 
3.1.  Opis przedmiotu zamówienia . 
 
Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków nr 8,9,12,hotel oraz węzłów cieplnych na 
terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we 
WŁOCŁAWKU 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: 

1. sieci ciepłowniczej w tym: 
• przyłączy ciepłowniczych do budynków nr: 8;9;12; hotel,  
• budowa węzłów ciepłowniczych dwufunkcyjnych w budynkach nr 8; 12; hotel, 
• budowa węzła ciepłowniczego trzyfunkcyjnego w budynku nr 9 (kotłownia), 

2. adaptacja pomieszczeń w w/w budynkach z przeznaczeniem na węzły ciepłownicze. Zakres 
remontu obejmuje: roboty budowlane oraz instalacje: wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną. 

Dostawcą czynnika grzewczego będzie Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZAZAMCZE”. Dostarczy ona swoją 
siecią ciepłowniczą wysokoparametrowy czynnik grzewczy do projektowanej komory ciepłowniczej (K28.3), 
która będzie zlokalizowana na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku przy ulicy 
Wienieckiej 49, na działce nr 2/33 oraz 2/30, KM 124/1. Granicą włączenia będą pierwsze kołnierze 
zaworów odcinających w komorze K28.3 w kierunku wewnętrznej sieci ciepłowniczej Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Komora ciepłownicza stanowi własność Dostawcy czynnika 
grzewczego. Wszystkie projektowane przyłącza należy wykonać z rur preizolowanych stalowych 
przeznaczonych do budowy podziemnych sieci ciepłowniczych.  
Dane techniczne przył ączy:  
Czynnik grzejny będzie doprowadzony poprzez projektowane przyłącza do następujących budynków: 
 
Budynek nr 8. 
Średnica przyłącza DN 32 mm. Średnica przyłącza zewnętrzna 33,7 mm. 
Średnica rury polietylenowej DN 110 mm. Długość przyłącza L=5,8 m. 
Moc: ogrzewanie / ciepła woda w kW – 87/9. Vmax = 1,62 m3 /h 
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Budynek nr 9. 
Średnica przyłącza DN 200 mm. Średnica przyłącza zewnętrzna 219,1 mm. 
Średnica rury polietylenowej DN 315 mm. Długość przyłącza L=160,2 m. 
Moc: ogrzewanie / wentylacja/ ciepła woda w kW – 3.038/990/1.148.  
 
Budynek nr 12. 
Średnica przyłącza DN 32 mm. Średnica przyłącza zewnętrzna 33,7 mm. 
Średnica rury polietylenowej DN 110 mm. Długość przyłącza L=20,03 m. 
Moc: ogrzewanie / ciepła woda w kW – 81/2. Vmax = 1,46 m3 /h 
Budynek - hotel. 
Średnica przyłącza DN 32 mm. Średnica przyłącza zewnętrzna 33,7 mm. 
Średnica rury polietylenowej DN 110 mm. Długość przyłącza L=12,66 m. 
Moc: ogrzewanie / ciepła woda w kW – 87/10. Vmax = 1,67 m3 /h 
 
Dokładny opis zakresu prac jest zawarty w opisie projektowanego przyłącza ciepłowniczego, który stanowi 
załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ.  
 
Uwaga:  
 
1. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.  
2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.  
3.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień dodatkowych w trybie zamówienia z wolnej ręki na 
podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U.                     
z 2015 r. poz. 2164). Wielkość zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym stanowić 
będzie nie więcej niż 10% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego 
wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do 
przewidzenia.  
 

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych ( CPV ) :  

CPV – 45100000-8 – przygotowanie terenu pod budowę 
CPV – 45230000-8 – roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
CPV – 45231110-9 – roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 
 
 
ROZDZIAŁ IV 
4.1. Termin wykonania zamówienia:  do dnia 17 października 2016 r.  
 
ROZDZIAŁ V 
5.1. Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków:  
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu 
określone w art. 22 ust. 1 uPzp, dotyczące: 
 
I. posiadania uprawnie ń do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści je żeli przepisy prawa 
nakładaj ą obowi ązek ich posiadania. 
 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany 
jest wykazać w sposób szczególny.  
 
Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie Oświadczenia Wykonawcy (zał. nr 2 do 
siwz ) wg reguły spełnia/ nie spełnia.  

  
II. posiadania wiedzy i do świadczenia 
 
Warunek Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem, w okresie ostatnich 
pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy w tym okresie min. 1 roboty 
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budowlanej w zakresie budowy lub przebudowy odcinka sieci ciepłowniczej o wartości brutto min. 
500.000,00 zł. 
 
Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentu wykazu wykonanych, a w 
przypadku świadczeń okresowych i ciągłych, również wykonywanych robót budowlanych w zakresie robót 
budowlanych objętych przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie (zał. nr 5 do siwz) oraz 
dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie oraz oświadczenia Wykonawcy ( zał. nr 2 do 
siwz ) wg reguły spełnia/ nie spełnia.  
 
III. dysponowania odpowiednim potencjałem techniczn ym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia. 
 
Warunek Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje min. jedną osobą 
będącą kierownikiem robót posiadającą uprawnienia budowlane wynikające z postanowień ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), tj. do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, bez 
ograniczeń z min. 5 – cio letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu robotami budowlanymi w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych. 
 

Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentu wykazu osób, które będą 
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (załącznik nr 7 do siwz ) wraz z dokumentami potwierdzającymi 
posiadanie uprawnień oraz oświadczenia Wykonawcy ( zał. nr 2 do siwz ) wg reguły spełnia/ nie spełnia. 

 
IV. sytuacji ekonomicznej i finansowej 
 
Warunek Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować 
ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na kwotę brutto nie mniejszą niż 500.000,00 zł. 

 

Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie w/w dokumentu oraz oświadczenia 
Wykonawcy  ( zał. nr 2 do siwz ) wg reguły spełnia/ nie spełnia. 

 
 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tym zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b uPzp odpowiada 
solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  
W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla 
należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do zasobów, z treści ww. dokumentu musi jasno wynikać : 
a/  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b/ sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 
c/ charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
d/ zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
Wymagana forma dokumentu – oryginał.  
 
 
 
 
ROZDZIAŁ VI 
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6.1. Wykaz oświadcze ń i dokumentów, jakie maj ą złożyć wykonawcy w celu  potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w post ępowaniu :  
6.1.1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu Zamawiający żąda 
złożenia przez Wykonawcę następujących oświadczeń i dokumentów celem potwierdzenia spełnienia 
warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp: 
6.1.1.1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na druku, który stanowi załącznik nr 
2 do niniejszej SIWZ; 

6.1.1.2. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych, również wykonywanych robót 
budowlanych w zakresie robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich pięciu 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie 
(zał. nr 5 do siwz) oraz dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 
6.1.1.3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (załącznik nr 7 do siwz ) wraz z 
dołączeniem oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają 
wymagane uprawnienia; 

6.1.1.4. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na kwotę brutto nie mniejszą niż 500.000,00 zł. 

6.1.1.5. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia określonych zasobów na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp – dotyczy, gdy Wykonawca korzysta z powyższej możliwości.  

6.1.2. W celu potwierdzenia, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, Zamawiający żąda 
dostarczenia przez Wykonawcę następujących oświadczeń i dokumentów: 

6.1.2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na druku który stanowi załącznik nr 3 niniejszej SIWZ; 

6.1.2.1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku 
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6.1.2.2 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

6.1.2.3 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek 
na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

6.1.2.4 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 albo 
informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do siwz.  
6.1.3. Wykonawcy składający ofertę wspólnie, na podstawie art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(dotyczy m.in. spółki cywilnej i tzw. konsorcjum), zobowiązani są, poza dokumentami wymienionymi wyżej, 
do złożenia dokumentu ustanawiającego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wymagania 
zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczące Wykonawcy w zakresie obowiązku złożenia stosownych 
oświadczeń i dokumentów stosuje się odpowiednio do wszystkich wykonawców składających ofertę 
wspólnie. Jeżeli oferta wykonawców, składających ofertę wspólnie zostanie wybrana, zamawiający może 
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 
wykonawców.  

6.1.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6.1.2. 

a)  pkt 6.1.2.1-6.1.2.3 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
6.1.5. Dokumenty, o których mowa w ust. 6.1.4. lit. a tiret pierwsze powinny być wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o którym mowa w ust. 6.1.4. lit. a tiret 
drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. 

6.1.6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6.1.4., zastępuje się je dokumentem 
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zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, 
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 6.1.3. stosuje się odpowiednio. 

6.1.7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do 
właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
przedłożonego dokumentu. 
6.1.8.Dokumenty wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych na 
każdej stronie za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną(e) do podpisania oferty z 
dopiskiem "za zgodność z oryginałem". 

6.1.9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 
innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 
ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są 
poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 

 
6.2.  Ponadto Wykonawca ubiegaj ący si ę o udzielenie zamówienia publicznego 
zobowi ązany jest do zło żenia ni żej wymienionych dokumentów:  
 
6.2.1. Wypełniony i podpisany „Formularz ofertowy”, zgodnie z Załącznikiem Nr 1  do niniejszej SIWZ; 
6.2.2.  Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych) w 
przypadku podpisywania oferty przez osobę nie wpisaną do dokumentów rejestracyjnych. Pełnomocnictwo 
należy złożyć w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza. 
6.2.3. Załącznik nr 6  do SIWZ – grupa kapitałowa. 
6.2.4. Potwierdzenie złożenia wadium.  
 
ROZDZIAŁ VII 
  
7.1.  Informacje o sposobie porozumiewania si ę zamawiaj ącego z wykonawcami oraz 
przekazywania o świadcze ń i dokumentów, a tak że wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania si ę z wykonawcami :  
 
7.1.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące postępowania 
Zamawiający i Wykonawca przekazują faksem na nr tel. (54) 412 94 32 następnie potwierdzają pisemnie – 
przysyłając oryginał pocztą. 
 
Zamawiaj ący nie dopuszcza mo żliwo ści porozumiewania si ę drog ą elektroniczn ą. 
 
7.1.2. Przesyłając oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie 
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
 
7.1.3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 
domniema, iż pismo wysłane na numer faksu podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób 
umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 
 
Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby: 
 

 w sprawach merytorycznych – inż. Paweł Kowalski- tel. (54) 412 98 88. 
 w sprawach proceduralnych –  mgr Małgorzata Nowacka  –tel/fax (54) 412 94 32. 

7.1.4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Wojewódzki 
Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 
87-800 Włocławek, pok. 304 z zaznaczeniem dot. postępowania DZP/46/2016 
 
7.1.5. Wykonawca może zwrócić się do Zmawiającego z pisemną prośbą – wnioskiem o wyjaśnienie treści 
SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, na 
piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz 
umieści taką informację na stronie internetowej www.szpital.wloclawek.pl w zakładce zamówienia publiczne 
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pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
 
7.1.6. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny 
będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i 
poinformuje o tym Wykonawców, którym przesłano siwz oraz umieści taką informację na stronie 
internetowej www.szpital.wloclawek.pl. 

 
ROZDZIAŁ VIII 
8.1. Informacje dotycz ące wadium.  
 
8.1.1. Wykonawca przystępujący do przetargu wnosi wadium w wysokości 30.000,00 zł.  

Wadium musi obejmować okres związania ofertą i być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 
Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądzu musi być załączone do oferty w oryginale zapakowane w 
oddzielnej kopercie z adnotacją: Wadium nr sprawy: DZP/46/2016. Zaleca się, aby kserokopia dowodu 
wpłaty wadium w jakiejkolwiek formie była także załączona do oferty i potwierdzona za zgodność z 
oryginałem. 

8.1.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) 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 (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 
275) 

Poręczenie winno być ważne przez okres związania ofertą, który wynosi 30 dni od daty określonej jako data 
składania ofert. 

8.1.3.   Wpłaty wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewem na konto w Banku PKO BP 201020 
5170 0000 1902 0127 0370 z oznaczeniem „WADIUM - PRZETARG Nr DZP/46 / 2016 - „ Budowa sieci 
ciepłowniczej wraz z przył ączami do budynków nr 8, 9, 12, hotel oraz w ęzłów cieplnych w tych 
budynkach na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjal istycznego im. błogosławionego ksi ędza 
Jerzego Popiełuszki Włocławku”.  
8.1.4.   Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

1)  Zamawiający, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium zostanie wykluczony z postępowania 
na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 uPzp. 

2)  Zamawiający dokonuje zwrotu wadium: 

a) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 
postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z 
zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a uPzp; 

b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy 
w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

c) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

3) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 
podstawie art. 46 ust. 1 uPzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

8.1.5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy. 

8.1.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 
którym mowa w art. 26 ust. 3 uPzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub 
oświadczeń, o których mowa w art. 25  ust.1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej , 
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lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak 
możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.   

8.1.7. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

 
ROZDZIAŁ IX 
9.1. Termin zwi ązania ofert ą:    
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.  

 
ROZDZIAŁ  X 
10. 1  .  Opis sposobu przygotowania ofert:  
a) ofertę składa się w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie 
wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia ; 

b) oferta musi zawiera ć wypełniony Formularz ofertowy  według Zał ącznika Nr 1 do niniejszej 
specyfikacji oraz wszystkie o świadczenia i dokumenty wymagane odpowiednimi postan owieniami 
SIWZ.  
c) oferta ma być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz być 
podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy (dotyczy również wszystkich załączników do 
oferty). Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych 
dokumentów załączonych przez wykonawcę. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 
wymagane jest zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty powinny być 
podpisane przez zobowiązane osoby. Wszystkie dokumenty, a także wszelkie miejsca, w których 
wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę; 
d) ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym i opieczętowanym opakowaniu. Należy stosować 
opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Na opakowaniu zewnętrznym oferty, zaadresowanym do 
Zamawiającego należy zamieścić następującą informację: „ Budowa sieci ciepłowniczej wraz z 
przył ączami do budynków nr 8, 9, 12, hotel oraz w ęzłów cieplnych w tych budynkach na terenie 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogos ławionego ksi ędza Jerzego Popiełuszki 
Włocławku” znak sprawy: DZP/46/2016. Nie otwiera ć przed dniem 26.07.2016 r. godz. 10.30”.   
mieścić informację j/w z podaniem nazwy i dokładnego adresu wykonawcy. W przypadku braku tych 
informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z jego braku np. 
przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą 
lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert, 
e) wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że 
Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem 
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, 
opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami ppkt „d”. Koperta będzie dodatkowo oznaczona 
określeniem: „Zmiana” lub „Wycofanie”.  
f) ze względu na nałożony na Zamawiającego w art. 96 ust. 3 uPzp obowiązek udostępnienia do wglądu 
uczestnikom postępowania ofert składanych w postępowaniu z wyjątkiem części informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r Nr 153 poz. 1503 ze zm.) – Wykonawca 
zobowiązany jest do jednoznacznego oznaczenia tej części oferty, która stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa 
wraz z dokumentem potwierdzającym, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak 
stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako wyrażenie zgody na ujawnienie całości dokumentów na 
zasadach określonych w ustawie.  Uwaga : Tajemnicy przedsi ębiorstwa nie mog ą stanowi ć informacje 
jawne na podstawie ustawy i innych obowi ązujących przepisów prawa. 
 
 
ROZDZIAŁ XI 
11.1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  
 
11.1.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego na adres: 
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Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
im. błogosławionego ksi ędza Jerzego Popiełuszki we Włocławku 

ul. Wieniecka 49 
87-800 Włocławek 

(z dopiskiem: budynek administracji, pokój nr 304) 
 

11.1.2.  Nieprzekraczalny termin składania ofert: 26.07.2016r. godz.10:00. Ofertę złożoną po terminie 
zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 
 
11.1.3. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.07.2016r. o godz. 10:30 w Sali Konferencyjnej 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, ul. Wieniecka 49 (budynek administracji, III 
piętro). 
 
Rozdział XII 
12.1. Opis sposobu obliczenia ceny:  
 
  
12.1.1. Cenę ryczałtową należy ustalić na podstawie kalkulacji własnej, biorąc pod uwagę przedmiot 
zamówienia. Wykonawca powinien obliczyć cenę oferty zgodnie z załączonym formularzem ofertowym 
(załącznik nr 1 do siwz). 
 
12.1.2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.  
 
12.1.3. Podstawą obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa zadania, pełniąca funkcję 
pomocniczą.  
 
12.1.4. Przy ustalaniu ceny należy stosować zaokrąglenia liczb do dwóch miejsc po przecinku na każdym 
etapie przeliczania, jeżeli cena jest wynikiem dokonanych wyliczeń to powinna być zaokrąglona do dwóch 
miejsc po przecinku zgodnie z zasadą: jeżeli trzecia liczba po przecinku jest równa pięć lub więcej to 
zaokrąglenie „w górę”, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to cena będzie zaokrąglona „w 
dół”. 
 
12.1.5. Cena oferty musi być obliczona w złotych polskich podana cyfrowo i słownie. Cenę oferty należy 
określić w wysokości netto i brutto  (z podatkiem od towarów i usług VAT).  Kwota ta musi zawierać 
wszystkie koszty związane z realizacją niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia.  
 
12.1.6. W przypadku stwierdzenia w Ofercie oczywistych omyłek rachunkowych, Zamawiający zawiadomi 
niezwłocznie Wykonawcę, wzywając go do wyrażenia zgody na dokonanie stosownych poprawek. W 
przypadku, gdyby Wykonawca nie wyraził zgody na dokonanie poprawek, Zamawiający odrzuci Ofertę. 
 
ROZDZIAŁ XIII 
13.1. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący b ędzie si ę kierował przy wyborze oferty wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu ocen y ofert według  formuły :  
 
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert: 
lp Kryterium Liczba punktów ( waga )  
 1. Cena  90 
2. Okres gwarancji   10 
 Razem :  100 
 
W kryterium „cena” najwy ższą liczb ę punktów ( 90 ) otrzyma oferta zawieraj ąca najni ższą cenę 
brutto, a ka żda nast ępna odpowiednio zgodnie ze wzorem :   
PC= ( Cn/Co) x 90 
Gdzie: 
PC – oznacza liczbę punktów, które uzyskała dana oferta  
Cn – oznacza najniższą cenę brutto wśród złożonych ofert,  
Co – oznacza cenę brutto oferty badanej.  
 
W kryterium okres gwarancji oferta mo że uzyska ć maksymalnie 10 pkt. Najwy ższą liczb ę punktów tj. 
10 pkt. Otrzyma oferta zawieraj ąca najdłu ższy okres gwarancji, pozostali odpowiednio mniej, z godnie 
z poni ższym opisem :  
Zaoferowany okres gwarancji  60 m-cy  – 0 pkt.  
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Zaoferowany okres gwarancji  66 m-cy – 5 pkt.  
Zaoferowany okres gwarancji  72 m-cy – 10 pkt.  
 
1. Zamawiający wymaga minimum 60 m-cy okresu gwarancji .  
2. W przypadku braku wpisania w ofercie okresu gwarancji lub wpisania mniej niż 60 dni Zamawiający 
odrzuci ofertę z powodu jej niezgodności z treścią siwz.  
 
Oferta, która otrzyma największą, łączną ilość punktów w obu kryteriach uznana zostanie za 
najkorzystniejszą.  
Ocena ogólna poszczególnych ofert dokonywana będzie w oparciu o poniższą formułę:  
PŁ = PC + T  
gdzie: 
PŁ – oznacza łączną oceną jako sumę punktów w poszczególnych kryteriach  
PC – liczba punktów uzyskanych w kryterium „ Cena” 
T – liczba punktów uzyskanych w kryterium – „ Okres gwarancji”  
 
ROZDZIAŁ XIV 
14.1. Informacje o formalno ściach, jakie powinny zosta ć dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publiczneg o :   
Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Termin zawarcia umowy 
zostanie określony w informacji o wyniku postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku 
złożenia przez któregoś z wykonawców odwołania. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie 
poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego. 

 
ROZDZIAŁ XV 
15.1. Wymagania dotycz ące zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy :  
 
15.1. Zabezpieczenie w wysokości 3 % Wykonawca którego oferta została wybrana, jest zobowiązany 
wnieść najpóźniej w dacie podpisania umowy w jednej lub kilku z niżej wymienionych form: 
a)   w pieniądzu,  
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-   kredytowej, z tym że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
c)  gwarancjach bankowych,  
d) gwarancjach ubezpieczeniowych. 
e) pouczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy  z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
15.2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia: 
a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, 
b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Pastwa lub 
jednostkę samorządu terytorialnego, 
c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie 
rejestrowym i rejestrze zastawów. 
15.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej zostanie wniesione na 

rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO BP 201020 5170 0000 1902 0127 0370.  
15.4.  Zabezpieczenie musi być wniesione przed podpisaniem umowy. 
15.5. Zamawiający ustala podział zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dwie części: 
a) 70 % wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie wykonania zamówienia, 
b) 30 % wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady 
rozszerzonej na okres udzielonej gwarancji: 
• zabezpieczenie wnoszone w formie pieniądza wykonawca wpłaci na podane konto Zamawiającego.  
• w przypadku zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia 
wraz z odsetkami wynikającym z rachunku bankowego na którym było przechowywane, pomniejszone o 
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
wykonawcy. 
15.6. Zamawiający zastrzega sobie, iż w treści gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych mają znaleźć 
się następujące klauzule: 
a) Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo na każde wezwanie beneficjenta zapłacić 
należności wynikające z umowy objętej gwarancją albo powstałe na skutek niewykonania lub 
niewłaściwego wykonania tej umowy jeśli zapłacenie tych należności stanie się wymagalne.  
b) Gwarant dokona zapłaty na pisemne wezwanie beneficjenta, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania 
tego wezwania wraz z: 
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• pisemnym oświadczeniem, iż zobowiązany nie wywiązał się z umowy objętej  gwarancją,  
• potwierdzonym za zgodność z oryginałem wezwaniem zobowiązanego do zapłaty należności z tytułu 
umowy objętej gwarancją wraz z dowodem nadania.  
c) Wezwanie do zapłaty beneficjent przekaże za pośrednictwem banku prowadzącego jego rachunek, 
który potwierdzi, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób uprawnionych do reprezentacji 
oraz zawierać będzie oznaczenie rachunku bankowego, na który nastąpić ma wpłata gwarancji. 
d) Spory z umowy poddaje się pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę beneficjenta. 
Uwaga: Nie s ą dopuszczalne inne zastrze żenia ograniczaj ące odpowiedzialno ść gwaranta. 
Zamawiaj ący zastrzega sobie prawo nie przyj ęcia gwarancji naruszaj ących powy ższe 
postanowienia. 
15.7. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy PZP, w terminie 30 dni, licząc od 

dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.   
15.8. Kwota, o której mowa w pkt. 15.5. lit. b zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 
okresu rękojmi.  

 
ROZDZIAŁ XVI 
16. Istotne dla stron postanowienia, które zostan ą wprowadzone do tre ści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne waru nki umowy.  
 
16.1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.  
 
ROZDZIAŁ XVII 
17.1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługuj ących wykonawcy w toku 
post ępowania o udzielenie zamówienia :  
 
17.1.1. Wykonawcy, który ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub 

może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego uPzp przysługują środki ochrony 
prawnej określone w Dziale VI uPzp. 

17.1.2. Zgodnie z art. 180 uPzp: 
17.1.2.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, wobec czynności: 

a/ opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
b/ wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
c/ odrzucenia oferty odwołującego. 

17.1.2.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 

17.1.2.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

17.1.2.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 uPzp. 

17.1.3.  Zgodnie z art. 182 uPzp: 
17.1.3.1. 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. 27 
ust. 2 uPzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

17.1.3.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w 
trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień siwz, wnosi się w terminie 5 dni od 
dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na 
stronie internetowej. 

17.1.3.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 5  dni od dnia, 
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powiązać wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
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ROZDZIAŁ XVIII 
18.1. Informacje pozostałe:  
 
18.1.1. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza 
porozumiewania się drogą elektroniczną: 
 
Zamawiający nie dopuszcza do porozumiewania się drogą elektroniczną. 
 
18.2. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych:  
 
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym, a 
Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 
 
18.3. Każdy zainteresowany zamówieniem może złożyć pisemny wniosek o udostępnienie mu siwz.  
Siwz  jest bezpłatna i można ją odebrać: 
a/ osobiście w siedzibie Zamawiającego (budynek administracji, pokój 304); 
b/ otrzymać pocztą; 
c/ pobrać ze strony internetowej www.szpital.wloclawek.pl. 
 
ROZDZIAŁ XIX 
Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ): 
1. Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy; 
2. Załącznik Nr 2 – oświadczenie zgodnie z art. 22 ustawy pzp; 
3. Załącznik Nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 
4. Załącznik Nr 4 – wzór umowy; 
5. Załącznik Nr 5 – wykaz wykonanych lub wykonywanych robót; 
6. Załącznik Nr 6 - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ informacja o tym, że 

wykonawca nie należy do grupy kapitałowej; 
7. Załącznik Nr 7 –  wykaz osób  
8. Załącznik Nr 8 – oświadczenie Wykonawcy dot. posiadania stosownych uprawnień przez osoby 

wskazane w wykazie osób 
9. Załącznik  Nr 9 - Opis projektowanego przyłącza ciepłowniczego.  
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Załącznik Nr 1  

do SIWZ nr : DZP/46/2016 

 
................................................................. 
 ( pieczątka firmowa Wykonawcy ) 

                                                                            ................................... , dnia ..............2016 r. 
              (miejscowość ) 

 
 
 

Formularz ofertowy  
 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: „Budowa sieci ciepłowniczej wraz z 
przył ączami do budynków nr 8,9,12,hotel oraz w ęzłów cieplnych na terenie Wojewódzkiego 
Szpitala  Specjalistycznego im. błogosławionego ksi ędza Jerzego Popiełuszki  we  Włocławku - 
DZP/46/2016” opublikowanego zgodnie z art. 40 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych w 
Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.07.2016r. pod nr 128971-2016 na stronie internetowej 
www.szpital.wloclawek.pl oraz w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, zgodnie z wymaganiami 
określonymi w SIWZ dla tego postępowania składamy niniejszą ofertę.  
 
 
Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia: 
 
Łączna wartość netto : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Łączna wartość brutto : 
…………………. PLN (słownie: ……………………………………………………. PLN) 
 
Oświadczamy, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w Rozdziale III niniejszej siwz.  
 
                              
Oświadczamy, że: 

1. Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin 

składania ofert. 

2. Okres gwarancji na wykonane prace wynosi……….. min. 60 miesięcy. 

3. Projekt umowy stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ został przez nas zaakceptowany i w przypadku 

wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na proponowanych warunkach w miejscu i 

terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

4. Jesteśmy*/ nie jesteśmy płatnikiem podatku od towaru i usług ( VAT) NIP……………………………. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 

wszystkimi jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy od Zamawiającego 

niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

6. Podaję nazwy (firmy) Podwykonawców, na których zasoby powołuję się na zasadach określonych w art. 

26 ust. 2b uPzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 

22 ust. 1 uPzp. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

       Pouczenie : zgodnie z art. 36b ust. 2 uPzp 

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy p odmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał si ę, na zasadach okre ślonych w art. 26 ust. 2b uPzp, w celu wykazania 
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spełniania warunków udziału w post ępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp, wyko nawca 

jest obowi ązany wykaza ć zamawiaj ącemu, i ż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym ni ż wymagany w trakcie post ępowania o 

udzielenie zamówienia.  
 
 
Osoby do kontaktów z Zamawiającym : 
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań 
umowy:............................................................................. tel. kontaktowy, faks: ......................................  
zakres odpowiedzialności...................................................................................................................... tel. 
kontaktowy, faks: ...........................................  zakres odpowiedzialności........................................... 
 
 
 
                                                                ………………………………………………………..              
                                                             (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
 

 
                                                                                                

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

(miejsce i data wystawienia)                                                 

∗ Niewłaściwe skreślić 
 
 



                                                                                                                                            
Załącznik Nr 2 do SIWZ 

 DZP/46/2016 
 
 
 
………………………………………….. 
    ( pieczęć firmowa Wykonawcy ) 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
W oparciu o art. 44  ustawy Prawo zamówień publicznych, przystępując do postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa sieci 
ciepłowniczej wraz z przył ączami do budynków nr 8,9,12,hotel oraz w ęzłów cieplnych na 
terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im . błogosławionego ksi ędza Jerzego 
Popiełuszki  we  Włocławku - DZP/46/2016” , zgodnie z art. 22 ust. 1  ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 
2004r. - (t.j Dz. U. 2015r. poz. 2164 )  w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej 

 
oświadczam(my), że : 
 

1. posiadam(my) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
 
2. posiadam(my) wiedzę i doświadczenie, 
 
3. dysponuję(my) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia , 
 
4. spełniam(my) warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
 
 
 
 
 
 

                        ............................................................ 
                                                                                                                      (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
....................................... , dnia .................. 2016 r. 
        ( miejscowość ) 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ  
DZP/ 46/2016 

 
            

............................................................ 
       ( pieczęć firmowa Wykonawcy ) 
 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na: ,,Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przył ączami do budynków nr 
8,9,12,hotel oraz w ęzłów cieplnych na terenie Wojewódzkiego Szpitala  S pecjalistycznego im. 
błogosławionego ksi ędza Jerzego Popiełuszki  we  Włocławku - DZP/46/201 6, w imieniu 
Wykonawcy wskazanego powyżej 
 

oświadczamy, że : 
 
brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia                                
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 
stycznia 2004r. (t.j Dz. U. 2015r. poz. 2164 )   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              ………….. ................................................. 
                                                                                                              ( podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania  Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
....................................... , dnia .................. 2016 r. 
        ( miejscowość ) 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ  

DZP/46/2016 

UMOWA nr DZP/46/2016r. – wzór  
 
Zawarta w dniu ............... …..2016 r.  we Włocławku pomiędzy:  
I. Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. błogo sławionego ksi ędza Jerzego Popiełuszki 
we Włocławku  ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych 
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem 0000457089, 
NIP : 888 31 17 873, REGON : 341411727, reprezentowanym przez :  
Lek. Marka Bruzdowicza  – Dyrektora, zwanego dalej „Zamawiaj ącym”, a 
 
II. ……………………………………………………………………………., wpisaną do 
……………………………………… pod Nr …………………., NIP: …………., REGON : 
………………………., zwaną/-ym  dalej  „Wykonawc ą” , reprezentowana przez: 
 
..................................................... 
 (imi ę i nazwisko, stanowisko) 
 
Niniejsza umowa zawarta zostaje w wyniku przeprowad zonego post ępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograni czonego pod Nr DZP / 46/ 2016 na 
budow ę sieci ciepłowniczej wraz z przył ączami do budynków nr 8,9,12,hotel oraz w ęzłów 
cieplnych na terenie Wojewódzkiego Specjalistyczneg o im. błogosławionego ksi ędza Jerzego 
Popiełuszki we Włocławku.  

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania z własnych materiałów oraz przy użyciu 
własnych urządzeń :  

Budow ę sieci ciepłowniczej wraz z przył ączami do budynków nr 8,9,12,hotel oraz w ęzłów 
cieplnych na terenie Wojewódzkiego Specjalistyczneg o im. błogosławionego ksi ędza Jerzego 
Popiełuszki we WŁOCŁAWKU ( nr ewidencyjny działki  2/33 oraz 2/30,  KM 124/1) 
zgodnie z dokumentacją projektową przyłącza sieci ciepłowniczej stanowiącą załącznik nr 1 do 
Umowy obejmujące następujące dokumenty :  

1.1. Projekt budowlany – przyłącze ciepłownicze do budynków 8, 9, 12 i hotelu,  

1.2. Projekt węzła ciepłowniczego – budynek 8 ( oddział paliatywny i dermatologii ),  

1.3. Projekt węzła ciepłowniczego – budynek 9 ( węzeł centralny szpitala ), 

1.4. Projekt węzła ciepłowniczego – budynek 12 ( krwiodawstwo i apteka ), 

1.5. Projekt węzła ciepłowniczego – budynek hotel,  

2. Robota opisana w ust.1 polega na podłączeniu nieruchomości Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego przy ul. Wienieckiej 49 we Włocławku do sieci ciepłowniczej zewnętrznej.  

3. Wykonawca ponadto zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej, w tym 
inwentaryzacji geodezyjnej przyłącza, oraz przywrócenia terenu budowy do stanu pierwotnego 
(odtworzenie nawierzchni).  

4. Zamawiający oświadcza, iż nieruchomość opisana w ust. 1, stanowi jego własność. 

5. Wykonawca oświadcza, że sprawdził dokumentację techniczną i zapoznał się z warunkami budowy 
w terenie oraz warunkami przetargu i nie zgłasza roszczeń do zakresu robót ujętych w ofercie, a 
kwota wynagrodzenia podana w § 8 umowy obejmuje całkowity koszt realizacji przedmiotu umowy. 

 
§ 2 

TERMINY REALIZACJI 
1. Termin wykonania umowy ustala się do dnia 17 października 2016 r.  

2. Termin określony w ust. 1 może ulec skróceniu w przypadku wykonania robót przed terminem lub 
przedłużeniu w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, a w szczególności:  
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2.1. konieczność wykonania robót dodatkowych, których żadna ze stron umowy nie mogła 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  

2.2. wystąpienia siły wyższej powodującej powstanie zdarzenia losowego, którego nie można było 
przewidzieć, a które zagraża bezpieczeństwu ludzi lub ich zdrowiu, lub na skutek którego 
powstała szkoda w znacznych rozmiarach. 

 
§ 3 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1. zastosować do wykonania zamówienia materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie, 
zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 
209 z późn. zm.), z odpowiednimi atestami lub certyfikatami oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z późn. zm.), 

2. wykonać roboty zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami budowlanymi, 
opiniami i uzgodnieniami dokumentacji projektowej oraz przestrzegać bezpieczeństwa ludzi i mienia w 
tym zgodnie wymogami technicznymi dla rur i elementów preizolowanych w płaszczu osłonowym 
HDPE przeznaczonych do budowy podziemnych rurociągów ciepłowniczych układanych w gruncie, 

3. wykonać roboty oraz usunąć wszelkie usterki z należytą starannością, 

4. ponosić odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie 
wykonywania prac zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2013r. 
poz.21.), 

5. zapewnić obsługę geodezyjną budowy, 

6. sporządzić  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

7. prowadzić dokumentację budowy, 

8. przejąć od Zamawiającego teren budowy,  

9. wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy z nowych materiałów 
budowlanych spełniających odpowiednie wymogi jakościowe, 

10. zapewnić we własnym zakresie wszelkie niezbędne narzędzia i urządzenia celem prawidłowej 
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 

11. zorganizować zaplecze budowy, 

12. zabezpieczyć we własnym zakresie odpowiednie warunki socjalne dla pracowników zatrudnionych 
przy wykonaniu przedmiotu umowy, 

13. utrzymywać na terenie prowadzonych robót porządek oraz przestrzegać przepisy bhp  i p.poż., 

14. oznakować i zabezpieczyć teren budowy, 

15. doprowadzić dla celów budowy energię elektryczną oraz wodę we własnym zakresie i ponosić za 
to wszelkie koszty, 

16. ponosić wszelkie inne koszty związane z realizacją zamówienia,  

17. przygotować i przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą dotyczącą wykonanych 
robót wraz z poniższymi dokumentami :  

     - deklaracją zgodności materiałów,  

     - aprobatami technicznymi,  

      -  instrukcjami montażu, obsługi i eksploatacji,  

      - protokołami Urzędu Dozoru Technicznego,  

      - protokołami kominiarskie – w trzech egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej,  

18. Wykonawca na mocy niniejszej Umowy przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do 
dokumentacji powykonawczej w ramach realizacji Umowy, z chwilą podpisania Protokołu Odbioru. 
18.1. Powyższe przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji powykonawczej dotyczy 
następujących pól eksploatacji: 

a) wprowadzenie do obrotu, 

b) użyczenie, najem, dzierżawa oryginału lub jego egzemplarzy, 

c) utrwalanie i zwielokrotnianie dokumentacji dostępnymi technikami, w szczególności: techniką 
drukarską reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

d) powielanie, 
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e) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie i udostępnianie utworu w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

18.2.  Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do dokumentacji powykonawczej oraz 
oprogramowania dostarczonego w ramach realizacji Umowy, Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego własność wszystkich nośników, na których dokumentacja została utrwalona. 

18.3.   wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych, zezwala Zamawiającemu 
na wykonywanie zależnych praw autorskich, wynikających z dokumentacji powykonawczej wykonanej 
w toku realizacji Umowy oraz upoważnia Zamawiającego do zlecania osobom trzecim wykonywanie 
tych zależnych praw autorskich oraz do rozporządzania i korzystania z dokumentacji powykonawczej. 

18.4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz zezwolenie na wykonywanie zależnych praw 
autorskich następuje w ramach wynagrodzenia określonego za wykonanie Przedmiotu zamówienia - 
Wykonawcy nie przysługuje więc odrębne wynagrodzenie za korzystanie z dokumentacji 
powykonawczej na każdym odrębnym polu eksploatacji oraz za zależne prawa autorskie. 

18.5. Wykonawca oświadcza, że wykonana w toku realizacji Umowy dokumentacja powykonawcza 
nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń do 
Zamawiającego z tytułu naruszenia praw osób trzecich, Wykonawca zobowiązuje się do ich pełnego 
zaspokojenia. 

 
§ 4 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJ ĄCEGO 
Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1. Wprowadzić Wykonawcę na plac budowy protokołem wprowadzenia, w terminie do 3 dni 
licząc od dnia podpisania umowy 

2. zapewnienie nadzoru inwestorskiego na budowie oraz przekazanie dziennika budowy. 

3. Powołać Komisję odbioru robót i wyznaczyć termin odbioru robót, po uprzednim pisemnym 
zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy.  

4. Odebrać od Wykonawcy prawidłowo zrealizowane roboty zgodnie z umową, protokołem 
odbioru i opłacić wynagrodzenie umowne zgodnie z warunkami niniejszej umowy.  

 
§ 5 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ  WYKONAWCY 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z tytułu realizacji 

niniejszej umowy w tym: 
1.1. za zniszczenia i szkody powstałe wskutek wykonywania robót z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, 
1.2. za uszkodzenie urządzeń widocznych zewnętrznie i znajdujących się na terenie robót oraz 

niewidocznych w dokumentacji, 
1.3. za uszkodzenie widocznych w terenie znaków geodezyjnych. 
2. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o uszkodzeniu urządzeń 

podziemnych. 
§ 6 

PODWYKONAWCY 
1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany: 

- osobiście przez Wykonawcę 

- z udziałem Podwykonawcy/ów, których Wykonawca przewiduje zatrudnić do realizacji robót 
objętych niniejszą umową w zakresie .......................................................................... 

2. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu projektów umów z w/w 
Podwykonawcą/ami.  

3. Zamawiający dopuszcza zmianę Podwykonawcy z zastrzeżeniem, że jeśli Wykonawca  w 
procedurze udzielenia niniejszego zamówienia,  w wyniku którego zawarto niniejszą umowę, posłużył 
się doświadczeniem Podwykonawcy, nowy Podwykonawca musi również wykazać się 
doświadczeniem wymaganym przez Zamawiającego w procedurze o udzielenie zamówienia 
będącego przedmiotem umowy.       

4. W przypadku gdy część zamówienia jest wykonywana przez podwykonawcę, Wykonawca 
zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia o dokonaniu zapłaty 
wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu realizacji umowy o podwykonawstwo. 
Oświadczenie powinno zawierać : zestawienie faktur wystawionych przez podwykonawcę z 
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podaniem kwot należnych podwykonawcy. W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę, o którym 
mowa w ust. 1, Zamawiający wstrzyma  płatność na jego rzecz i w takim przypadku Zamawiający 
nie będzie pozostawał w opóźnieniu z płatnością należności na rzecz Wykonawcy. 

§ 7 
WARUNKI ODBIORU 

1. Zamawiający powoła Komisję odbioru robót, wyznaczy termin i rozpocznie odbiór ko ńcowy  w 
ciągu 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o zakończeniu robót i gotowości do 
odbioru.  

2. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru jest faktyczne wykonanie robót 
zgodnie z umową, potwierdzone pisemne przez inspektora nadzoru. 

3. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności 
ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 
przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad. 

4. Odbiór końcowy będzie dokonywany w formie protokołu przy udziale przedstawicieli 
Zamawiającego i  Wykonawcy.  

5. W trakcie procedury odbioru zostanie przeprowadzona próba techniczna prawidłowego działania 
wykonanego przedmiotu umowy, obejmująca w szczególności próbę szczelności.  

6. W trakcie odbioru Wykonawca przekaże Komisji między innymi następujące dokumenty: 

6.1.dokumentację powykonawczą, 

6.2. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

6.3.oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami, 

6.4.oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy. 

7. Odbiór końcowy ma charakter odbioru bezusterkowego, co oznacza odbiór robót wyłącznie w 
przypadku braku jakichkolwiek zastrzeżeń co do wykonanych robót.   

 
§ 8 

WYNAGRODZENIE 
1. Wynagrodzenie umowne ryczałtowe  za wykonanie przedmiotu umowy określa się na kwotę 

brutto..…..zł. (słownie: ………………..……..…………….…zł.), netto ………. (słownie: 
………………..zł), VAT: ….…zł (słownie……………………..……………zł). 

2.  Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona cesji wierzytelności należnej mu od Zamawiającego 
na rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, iż umowa zawarta zostaje z poszanowaniem art. 230 ksh. (dotyczy 
wyłącznie spółek z o.o. ). 

4. W przypadku ustawowej zmiany obowiązujących stawek podatku VAT kwota wynagrodzenia brutto 
pozostaje bez zmian. Kwota wynagrodzenia netto zostanie przeliczona według obowiązujących 
stawek podatku VAT, w stosunku do kwoty wynagrodzenia bazowego brutto.  

 
§ 9  

FORMA PŁATNOŚCI 
1. Zapłata  wynagrodzenia  nastąpi  na podstawie faktury wystawionej w oparciu o podpisany Protokół 

odbioru końcowego bez uwag oraz na podstawie dowodów zaspokojenia wierzytelności 
podwykonawców, zgodnie z §6 ust. 4 umowy. 

2. Zapłata nastąpi w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 
fakturze, w terminie 30 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 
faktury. 

3. Za datę zapłaty strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego. 
4. Łączna wartość faktur wystawionych przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów nie może przekroczyć 

wartości umownej brutto określonej w § 8 ust. 1. 
 

§ 10 
NADZÓR ZE STRONY ZAMAWIAJ ĄCEGO I  WYKONAWCY  

1. Osobami do kontaktu w sprawach niniejszej umowy są: 

1) Ze strony Wykonawcy: ........................................................................ 

2) Ze strony Zamawiającego: ...................................................................... 
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2.  Zmiana osoby do kontaktu i osoby nadzorującej ze strony Zamawiającego może nastąpić w formie  
powiadomienia i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.  

§ 11 
KARY UMOWNE 

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie, 
określonym odpowiednio w § 2 niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Zamawiający ma prawo naliczać kary umowne w następujących przypadkach: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy oraz w usunięciu wad stwierdzonych w 
procedurze odbioru oraz w okresie gwarancji - w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
umownego brutto,  określonego w § 8ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej 
niż 20 % wartości umownej brutto, 

2) za odstąpienie od umowy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto , określonego 
w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, 

2. Zamawiający ma prawo potrącić należne mu kary umowne z faktur. 

3. Jeżeli wysokość szkody przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający będzie dochodzić 
odszkodowania na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

4. Zamawiający ma prawo bez uzyskania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwotę zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy wraz z odsetkami przeznaczyć na usunięcie wad powstałych z 
winy Wykonawcy w przypadku braku ich skutecznego usunięcia przez Wykonawcę. 

 
§ 12 

GWARANCJA 
1. Za wykonany przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na 

okres: ………min. 60 miesięcy. 

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem dokonania przez Zamawiającego odbioru 
końcowego robót bez zastrzeżeń. 

3. Wykonawca z tytułu gwarancji ponosi odpowiedzialność za: 

3.1. wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót, 

3.2. usunięcie ujawnionych wad w terminie określonym przez Zamawiającego, jednakże nie 
dłuższym niż 7 dni.  

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji za wady po terminie wskazanym w ust. 
1, jeżeli ujawnił  wady przed upływem tego terminu. 

 
 

§13 
UBEZPIECZENIE  

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej od 
odpowiedzialności cywilnej, oraz polisy ubezpieczeniowej od ryzyk budowy i montażu w wysokości 
nie niższej niż łączne wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy. Polisa 
po podpisaniu umowy stanowi jej integralną część. 

2. Polisa z tytułu wszelkich ryzyk przedmiotowej budowy powinna obejmować między innymi: 

a.  szkody powstałe w robotach oraz wyrobach, materiałach i wyposażeniu, które zostały wbudowane, 
wmontowane, zainstalowane lub dostarczone, do pełnej wysokości, 

b. zwrot wydatków związanych z naprawą powstałych szkód lub usterek. 

3. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenie przez cały okres realizacji przedmiotu 
umowy, tj. do czasu końcowego odbioru robót budowlanych. 

4. Ubezpieczenie OC winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich 
podwykonawców. 

5. W przypadku gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia odbioru robót 
budowlanych Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć, nie później niż ostatniego dnia 
obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia – pod rygorem zawarcia umowy 
ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia poniesionych kosztów z tytułu ubezpieczenia z 
wynagrodzenia Wykonawcy. 
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§ 14 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących  przypadkach: 

1.1. gdy Wykonawca realizuje zamówienie niezgodnie z umową lub uwagami Zamawiającego, a  w 
szczególności, gdy niewłaściwa jakość dostaw i sposób prowadzenia robót powodują wady, 
bądź straty finansowe Zamawiającego, 

1.2. w przypadku gdy występuje zagrożenie nie dotrzymania umownego terminu lub jakości 
wykonania przedmiotu umowy, 

1.3. ogłoszenia rozwiązania (likwidacji) firmy Wykonawcy.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 1: 
1)  Wykonawca  jest zobowiązany w terminie 3 dni wykonać na swój koszt zabezpieczenia 

przedmiotu umowy na okoliczność przerwania robót, 

2) Wykonawca zobowiązany jest w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do 
przystąpienia do prac inwentaryzacyjnych wykonanych robót.  

3) Zamawiaj ący  może wedle własnego wyboru: 

a) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu zabezpieczenia – wykonać je we 
własnym zakresie, 

b) wykonać we własnym zakresie (siłami innego wykonawcy) roboty niezbędne dla 
dokończenia robót i likwidacji szkód spowodowanych przez Wykonawc ę niniejszej umowy  
i w obu przypadkach obciążyć kosztami Wykonawcę, niezależnie od kar umownych; w obu 
przypadkach nastąpi sporządzenie protokołu ze stopnia zaawansowania poszczególnych 
robót w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

3. W przypadku niestawienia się Wykonawcy w  wyznaczonym terminie lub nie uczestniczenia w 
pracach inwentaryzacyjnych Zamawiający sporządzi protokół jednostronnie na co Wykonawca 
wyraża zgodę. 

4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i może nastąpić w 
terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o wystąpieniu przyczyn 
uzasadniających odstąpienie. 

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni  od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy. 

6. Strony zgodnie postanawiają, iż w razie odstąpienia od umowy, wyłączają obowiązek zwrotu 
tego, co w ramach umowy nawzajem sobie świadczyły. 

 
§ 15 

ZABEZPIECZENIE NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Ustala się, że Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 

% łącznej wartości umowy brutto określonej w § 8 ust. 1 , tj.: ................... zł, słownie: 
(......................  zł). 

2. 70% wartości zabezpieczenia, określonego w ust. 1, tj.: ............... zł (słownie: ................. zł), jako 
gwarancja zgodnego z umową wykonania robót, zostanie zwrócona Wykonawcy  w ciągu 30 dni 
od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

3. Pozostała część zabezpieczenia, określonego w ust. 1, tj. 30% o wartości: ................ zł (słownie: 
.....zł) zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi. 

4. Zabezpieczenie gwarantuje zgodnie z umową wykonanie robót oraz służy do pokrycia roszczeń 
z tytułu rękojmi za wykonane roboty. 

5. Zamawiający ma prawo bez uzyskania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwotę 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy wraz z odsetkami przeznaczyć na usunięcie wad 
powstałych z winy Wykonawcy, w przypadku braku ich skutecznego usunięcia przez 
Wykonawcę. 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 
lub kilka form, o których mowa w art. 148 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana 
formy zabezpieczenia może nastąpić w formie powiadomienia i nie wymaga aneksu do niniejszej 
umowy. 
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§ 16 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana treści niniejszej umowy jest możliwa 
jedynie w przypadkach przewidzianych  i określonych w niniejszej umowie. 

2. Wszelkie zmiany od ustaleń niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod  
rygorem nieważności oraz mogą być dokonane w zakresie i formie przewidzianej w ustawie z dnia 
29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.  

4. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy strona kieruje swoje 
roszczenia do drugiej strony, która jest zobowiązana ustosunkować się w terminie 14 dni od chwili 
zgłoszenia roszczeń. W razie odmowy uznania roszczeń lub nie udzielenia odpowiedzi na 
roszczenie w terminie, o którym mowa wyżej, druga strona jest uprawniona do wystąpienia na 
drogę sądową. 

5. Spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy,  dwa dla Zamawiającego. 

7. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

� załącznik nr 1 - …. 

� załącznik nr 2 -…… 

� załącznik nr 3 - …. 

 

 
 
 
 
 
 
              WYKONAWCA:        ZAMAWIAJ ĄCY: 
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Załącznik Nr 5 do SIWZ 
  DZP/46/2016 

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

          ( pieczęć firmowa Wykonawcy ) 
 

WYKAZ ROBÓT 
 

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn: ,,Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przył ączami do budynków 
nr 8,9,12,hotel oraz w ęzłów cieplnych na terenie Wojewódzkiego Szpitala  S pecjalistycznego im. 
błogosławionego ksi ędza Jerzego Popiełuszki  we  Włocławku - DZP/46/201 6 
w imieniu Wykonawcy przedstawiamy wykaz wykonanych robót wykonanych, a w przypadku 
świadczeń okresowych i ciągłych, również wykonywanych robót budowlanych w zakresie robót 
budowlanych objętych przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – co 
najmniej 1 robotę budowlaną w zakresie budowy lub przebudowy odcinka sieci 
ciepłowniczej o warto ści brutto min. 500.000,00 zł wymienion ą w rozdziale V pkt. 5.1. ppkt. 
II niniejszej siwz.  
 
 
L. p Nazwa i adres 

Zleceniodawcy 
Opis roboty 
budowlanej 

Termin wykonania Warto ść 
zamówienia brutto 

( PLN ) 
1.     

2.     

3.     

 
itd. 

......................................................... 
                                                                                    (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
W załączeniu do wykazu przedkładam(y) dowody, że roboty budowlane jw. zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie.  
 
 
 
 
……………………………                                                                                           ……………………………………………. 
  (miejscowość i data)                                                                                                     (podpis i pieczątka osoby/osób    
                                                                                                                                        uprawnionych do występowania w   
                                                                                                                                        imieniu wykonawcy) 
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Załącznik Nr 6 do SIWZ 
DZP/46/2016 

 
………………………………………. 
    ( pieczęć firmowa Wykonawcy ) 
 
 
Lista podmiotów nale żących do tej samej grupy kapitałowej/informacja o ty m, że 
wykonawca nie nale ży do grupy kapitałowej 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza 
Jerzego Popiełuszki we Włocławku w trybie przetargu nieograniczonego pn: ,,Budowa sieci 
ciepłowniczej wraz z przył ączami do budynków nr 8,9,12,hotel oraz w ęzłów cieplnych na 
terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im . błogosławionego ksi ędza Jerzego 
Popiełuszki  we  Włocławku - DZP/46/2016 , oświadczam/y/, że podmiot, który reprezentuję: 
 
1. nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.  
z 2015 r. Nr 2164) 
2. należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.  
z 2015 r. Nr 2164)  w skład której wchodzą poniższe podmioty:∗ 
 

 
Lp.  Nazwa podmiotu Adres podmiotu należącego do tej samej grupy kapitałowej 

1.  
 

 

2.  
 

 

3.  
 

 

4.  
 

 

 
UWAGA! Grupa kapitałowa – według ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie  
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) – rozumie  się przez to 
wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni 
przez jednego przedsiębiorcę, w tym również  tego przedsiębiorcę. 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(i) 
odpowiedzialności karnej z art. 297 kk oraz 305 kk. 
 
 
  
……………………………                                                                                           ……………………………………………. 
  (miejscowość i data)                                                                                                     (podpis i pieczątka osoby/osób    
                                                                                                                                        uprawnionych do występowania w   
                                                                                                                                        imieniu wykonawcy) 
∗ Niewłaściwe skreślić 



Załącznik Nr 7 do SIWZ 
DZP/46/2016 

 
………………………………………. 
    ( pieczęć firmowa Wykonawcy ) 
 
 
 

WYKAZ OSÓB 
 

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn: ,,Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przył ączami do budynków 
nr 8,9,12,hotel oraz w ęzłów cieplnych na terenie Wojewódzkiego Szpitala  S pecjalistycznego im. 
błogosławionego ksi ędza Jerzego Popiełuszki  we  Włocławku - DZP/46/201 6 

 
Oświadczam, że w wykonaniu zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby: 

Kwalifikacje zawodowe   
     

Imię i nazwisko Wykształ – 
cenie 

Doświad – 
czenie 

w latach 
 - Rodzaj i 

numer 
uprawnień 
 - nr ewid. 

Przynależności 
do ISZIB 

Wykonane 
prace: 

 - miejsce 
 - rodzaj 
obiektu 

 - inwestor 
(nazwa firmy, 

adres, tel.) 

Podstawa do  
dysponowania  
przez  
wykonawcę  
wskazanej osoby 

 
 
 
 

    

 
Uwaga: 
Należy wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi zawierający wskazanie min. jednej osoby 
będącej kierownikiem robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, bez 
ograniczeń z min. 5 – cio letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu robotami budowlanymi w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 
przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
 
W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków, jest zobowiązany 
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji osób zdolnych do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
zamówienia. 
 
 
……………………………                                                                                           ……………………………………………. 
  (miejscowość i data)                                                                                                     (podpis i pieczątka osoby/osób    
                                                                                                                                        uprawnionych do występowania w   
                                                                                                                                        imieniu wykonawcy) 
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Załącznik Nr 8 do SIWZ 
DZP/46/2016 

 
………………………………………. 
    ( pieczęć firmowa Wykonawcy ) 
 

 

 

Oświadczenie o posiadaniu uprawnie ń 

 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn: ,,Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przył ączami do budynków 
nr 8,9,12,hotel oraz w ęzłów cieplnych na terenie Wojewódzkiego Szpitala  S pecjalistycznego im. 
błogosławionego ksi ędza Jerzego Popiełuszki  we  Włocławku - DZP/46/201 6 

 

 

 

Oświadczam/y, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane 

uprawnienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………                                                                                           ……………………………………………. 
  (miejscowość i data)                                                                                                     (podpis i pieczątka osoby/osób    
                                                                                                                                        uprawnionych do występowania w   
                                                                                                                                        imieniu wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

• w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podpisuje 
Pełnomocnik 

 

 

 
 

 


