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SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

Część I. Postanowienia ogólne



Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie, ul. Gen. Wł. Andersa 3,14-200 Iława, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych pod nazwą kontynuacja rozbudowy i modernizacji szpitala - rewitalizacja Powiatowego Szpitala w Iławie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - etap I nr sprawy 28/2015

Zamawiający
Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie ul. Gen. Wł. Andersa 3 14-200 Iława 
www.szpital.ilawa.pl ; dzp@szpital.ilawa.pl 
Regon 510879196 NIP 744-14-84-344
PKD 8610Z; Nr rejestru ZOZ: 28-00109 Data rejestracji: 23.06.1995; Rok rozpoczęcia działalności: 23.06.1995 
Podmiot tworzący: Powiat Iławski 
Godziny Urzędowania – 730  - 1505

Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeżeli przepisy PZP nie stanowią inaczej. 
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na portalu UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego  www.szpital.ilawa.pl.  
Zgodnie z art. 27 ustawy z d. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.), zwanej dalej PZP, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania 
i informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie,  faksem lub drogą elektroniczną. 
SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital.ilawa.pl. Na stronie tej znajdować się będą pytania zadawane przez Wykonawców i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ dokonywane przez Zamawiającego oraz ewentualne informacje o środkach ochrony prawnej.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które są niezbędne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 
Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6  PZP
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów i umów ramowych.
Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców.
W przypadku realizacji zadania przy udziale podwykonawcy, Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania w ofercie, którą część zamówienia powierzy podwykonawcy.
Wykonawca winien zaakceptować warunki zawarte w niniejszej specyfikacji.
Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
Zgodnie z art. 42 ust. 2 PZP Zamawiający przekazuje SIWZ Wykonawcy w terminie 5 dni od otrzymania wniosku. 


Część II. Opis przedmiotu zamówienia.


Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pod nazwą kontynuacja rozbudowy i modernizacji szpitala - rewitalizacja Powiatowego Szpitala w Iławie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - etap I nr sprawy 28/2015

1. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie robót budowlanych obejmujących w szczególności:
Nawierzchnia z kostki brukowej - pow. 667,2m ²
Nawierzchnia z płyt ażurowych- pow. 93m ²
Nawierzchnia przepuszczalna z grysu dekoracyjnego -pow. 93,9m ²
Nawierzchnia trawiasta oraz nasadzenia (krzewy niskie i płożące)- pow. 1610,0m ²
Szczegółowy zakres w projekcie stanowiącym załącznik 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
2.1 Dokumentacji projektowej 
2.2 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
2.3 Przedmiarach pomocniczo do rozliczeń 

Dokumenty stanowią załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji

3. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
Kod główny:
45000000-7 - Roboty budowlane

4. Ogólne wymagania dotyczące robót:
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją dostarczoną przez Zamawiającego. Prace należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji   i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 
4.1. W czasie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca, w ramach ceny ofertowej, zobowiązany będzie do:
	urządzenia zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, zabezpieczenia terenu objętego robotami budowlanymi oraz przed dostępem osób postronnych,

prowadzenia robót zgodnie z zakresem przewidzianym w projekcie, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej,
	wykonania przedmiotu umowy, przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa, 
	przeprowadzenia robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401),
	postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) i Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.),
	zastosowania materiałów budowlanych oraz urządzeń posiadających:
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa,
- aprobaty techniczne,
- certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności,
- atesty,
	protokolarnego przejęcia terenu budowy,
	zorganizowania, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem należytej staranności, w tym zachowania porządku na terenie budowy,
	ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, 
	natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę 
w trakcie realizacji robót,
	przerwania robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem, 
	zabezpieczenia obrębu prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom obiektu.
	poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich.
	zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, 
	wykonania przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich niezbędnych prób, odbiorów i badań z wynikiem pozytywnym, 
	uporządkowania terenu po zakończeniu robót oraz przekazanie go Zamawiającemu w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego robót, 
	uczestniczenia w czynnościach odbioru, usunięcia stwierdzonych wad, przekazania wymaganych atestów i zaświadczeń, 
	zgłoszenia w formie pisemnej gotowości do odbioru ostatecznego na trzydzieści (30) dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady,
	przedstawienia, w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy, do akceptacji Zamawiającego, harmonogramu rzeczowo –terminowo-finansowy robót. Harmonogram musi zawierać wykaz robót wskazanych przez Zamawiającego, wraz z czasookresem i kosztem realizacji poszczególnych robót określonych przez Wykonawcę 
	prace należy wykonać z uwzględnieniem wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.12.739).

4.2.  Przed sporządzeniem oferty przez Wykonawcę zaleca się:
4.2.1. dokonanie wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu  terminu –   kontakt: Marcin Toczek, Tel/faks 896449801; 896492425.
4.2.2. zdobycia wszelkich  informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

5. Informacje dodatkowe.
Zamawiający informuje, iż umożliwia Wykonawcom przed złożeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej i zapoznania się z warunkami prowadzenia robót. Wizji lokalnej można dokonać w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do godz. 14:00, po wcześniejszym umówieniu terminu z pracownikiem upoważnionym.

Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać cechy techniczne i jakościowe co najmniej takie, jakie zostały określone w STWiORB  oraz muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty.  
Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, STWIORB oraz SIWZ i przedmiarach robót pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w STWIORB oraz SIWZ.

Cena ofertowa zaproponowana przez Wykonawców jest ceną ryczałtową. 

Termin wykonania zamówienia:  
do 35 dni od dnia podpisania umowy



Część III. Instrukcja dla wykonawcy.



1. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1.1. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami i warunkami określonymi 
w niniejszej specyfikacji.
1.2. Każdy Wykonawca winien przedłożyć tylko jedną ofertę.
1.3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
1.4. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
1.5. Oferta oraz wszystkie załączniki winny być podpisane przez Wykonawcę lub osoby/osobę upoważnione do reprezentacji i do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 
1.6. Zaleca się, aby oferta była sporządzona na wzorach formularza oferty. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymienione w rozdziale III pkt 3 niniejszej specyfikacji. Zaistniałe w załączonych dokumentach (w załącznikach) różnice lub błędy nie mające wpływu na treść oferty nie będą skutkować jej odrzuceniem. 
1.7. W przypadku dołączenia do oferty kopii dokumentu, powyższa kopia winna być potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do zaciągania w jego imieniu zobowiązań. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów o których mowa w § 1 ust. 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów poświadczane za zgodność z oryginałem winny być poświadczone przez Wykonawcę lub te podmioty. Winna być podpisana każda zapisana strona dokumentu w niżej podany sposób: „za zgodność z oryginałem” – (pieczątka lub ręczny zapis) oraz podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej.
1.7.1. W przypadku złożenia pełnomocnictwa, dokument ten winien być złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.
1.8. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
III. Instrukcja dla wykonawcy.
1.9. Oferta winna być napisana w języku polskim.
1.10. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane kolejnymi numerami oraz spięte. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę. 
1.11. Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w dwóch kopertach (kopercie opakowaniu) w tym:
1.11.1. Kopertę zewnętrzną należy zaadresować na Zamawiającego z zaznaczeniem:
Oferta w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych pod nazwą kontynuacja rozbudowy i modernizacji szpitala - rewitalizacja Powiatowego Szpitala w Iławie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - etap I nr sprawy 28/2015

1.11.2. Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak zewnętrzna, winna być opisana nazwą i adresem Wykonawcy.
1.12. Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający zostanie pisemnie powiadomiony o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniem SIWZ pkt 1.11, a koperta zostanie dodatkowo oznaczona określeniem „zmiana” lub „wycofanie”.
1.13. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej nieterminowe dostarczenie jak i przedterminowe otwarcie.
1.14. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom niezwłocznie zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP).

1.15. Po upływie terminu składania ofert, Wykonawca nie może wprowadzić w niej zmian.

1.16. Jeżeli oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, że informacje te nie mogą być udostępniane. Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wyodrębnić i umieścić w dołączonej do oferty dodatkowej i zamkniętej kopercie oznaczonej wg wzoru:
	1.16.1. nazwa i adres Wykonawcy,
	1.16.2. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.
1.17. Nie ujawnione zostaną informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł w terminie składania oferty (na formularzu ofertowym), że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust 4 PZP.
1.18. Ujawnianie niezastrzeżonej treści ofert dokonywane będzie wg poniższych zasad: 
1.18.1. Zainteresowany zobowiązany będzie mógł złożyć u Zamawiającego pisemny wniosek
 o udostępnienie treści protokołu bądź oferty (ofert) z uwzględnieniem art. 8 ust 3 ustawy.
1.18.2 Zamawiający ustali z uwzględnieniem złożonego w ofercie (ofertach) zastrzeżenia zakres informacji, które mogą być ujawnione.
1.18.3. Zamawiający wyznaczy niezwłocznie termin udostępnienia ofert informując o tym 
pisemnie zainteresowanego.
1.18.4. W wyjątkowych przypadkach związanych w szczególności z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty do wglądu lub przesyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później niż w dniu przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej albo unieważnienia postępowania. 


2. INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział wykonawcy, którzy, spełnią warunki dotyczące:
2.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
	posiadania wiedzy i doświadczenia,
	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
	sytuacji ekonomicznej i finansowej,
	braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp

Zamawiający dokona ustalenia czy wykonawca w wystarczający sposób spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że:
2.2.1 W zakresie warunku wskazanego w części III SIWZ ust. 2 pkt. 2.1 ppkt 2.1.1 SIWZ posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem- Załącznik nr 2. Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga specjalnych uprawnień.
2.2.2. 	W zakresie warunku wskazanego w części III SIWZ ust. 2 pkt. 2.1 ppkt 2.1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia, wykonawca wykaże, że posiada:
1)	doświadczenie: dla uznania że wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i oświadczenia zamawiający, żąda by wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 5 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał:
a)	co najmniej 1 zadanie odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenu o wartości min. 100.000,00 zł.
Wykonawca złoży także oświadczenie, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem potrzebnym do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków szczegółowych będzie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę wypełnionego formularza „Doświadczenie wykonawcy”, którego wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ oraz złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem potrzebnym do wykonania zamówienia. Do wzmiankowanego Formularza (Załącznik nr 4) należy dołączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzania spełniania tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów. Jeżeli wykonawca nie może wykazać, że spełnia warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa wyżej Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia powyższy warunek, gdy wykaże, że polega on na wiedzy i doświadczeniu, innych podmiotów, nie zależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiać w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunek.

2.2.3 W zakresie warunku wskazanego w części III SIWZ ust. 2 pkt. 2.1 ppkt 2.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca wykaże, że posiada:
1) potencjał kadrowy: dla uznania, że wykonawca spełnia warunek posiadania do dyspozycji potencjału technicznego zamawiający żąda, by wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, że dysponuje potencjałem technicznym potrzebnym do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty w/w wymienionego oświadczenia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2)potencjał techniczny: dla uznania, że wykonawca spełnia warunek posiadania do dyspozycji potencjału technicznego zamawiający żąda, by wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, że dysponuje potencjałem technicznym potrzebnym do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty w/w wymienionego oświadczenia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.2.4. W zakresie warunku wskazanego w części III SIWZ ust. 2 pkt. 2.1 ppkt 2.1.4 znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia dla uznania, że wykonawca spełnia warunek zamawiający żąda, by wykonawca posiadał opłaconą polisę na kwotę minimum 100.000,00 PLN, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz złożył oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem – Załącznik nr 2 do SIWZ, że znajduje się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty w/w wymienionej polisy oraz oświadczenia. 
2.2.5.W zakresie warunku wskazanego w części III SIWZ ust. 2 pkt. 2.1 ppkt 2.1.5 wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp Zamawiający żąda by wykonawca nie później niż na dzień składania ofert wykazał brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego przez wykonawcę dokumentu, o którym mowa w części III ust. 3 pkt. 3.1.1 pkt. 1) SIWZ oraz złożonego oświadczenia zgodnie z wzorem Załącznik nr 2A do SIWZ.
2.2.6. Wykonawca może, polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiać w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena potwierdzenia czy Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału, zawartych w ust. 2.1. nastąpi na podstawie wymaganych i załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w części III ust. 2.2. SIWZ. Z dokumentów i oświadczeń musi wynikać, że Wykonawca spełnia warunek udziału na dzień składania ofert. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowaniu po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów. Jeżeli Wykonawca wykaże, że spełnienia warunki udziału w postępowaniu, polegając na zasobach innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go nim stosunków, a nie udowodni, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi na czas realizacji części zamówienia, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłankę zawartą w art. 24 ust. 2 pkt. 4) ustawy Pzp
2.2.7 WYJAŚNIENIE POWIĄZAŃ ISTNIEJĄCYCH MIĘDZY PRZEDSIĘBIORCAMI NALEŻĄCYMI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 
1)Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 2), albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Ww. informację należy złożyć na druku oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2B do SIWZ. 
2)Zamawiający wykluczy Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
3)Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007r., Nr 50, poz. 331 ze zm.) pod pojęciem grupa kapitałowa - rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 
4)Zgodnie z art. 4 pkt 1 ww. ustawy pod pojęciem przedsiębiorca - rozumie się przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także: a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, d) związek przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów - na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. 5)Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w pkt 2) powyżej, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki Wykluczenia wykonawcy. 6)Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w pkt 2) powyżej, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji. 7)Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz Wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w pkt 1) powyżej.

3.WYMAGANE DOKUMENTY
Wypełniony formularz oferty (wg wzoru załącznika nr 1 do SIWZ),
3.1.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków,  o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP wykonawca składa:

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

3.1.2. W przypadku  podmiotów występujących wspólnie o udzielenie zamówienia dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania lub reprezentowania i podpisania umowy zgodnie z art. 23 ustawy PZP.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty wymienione w  pkt. 3.1.1 i 3.2 winien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie,  a  dokument z pkt. 3.1.1 winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę składającego ofertę lub podmiot którego dokumenty dotyczą  zgodnie z § 7 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231),
3.1.3.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w  pkt 3.1.1., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
	a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
   
3.1.4. Dokument o których mowa w pkt 3.1.3 lit. a, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, winien zostać złożony w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii przetłumaczone na język polski. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym, inne niż określone w pkt 3.1.1 są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.   

3.1.5 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. 3.1.3 zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Przepis pkt. 3.1.4. stosuje się odpowiednio.

3.2. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

3.3.  Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ „Doświadczenie wykonawcy”. 

3.4. Dowody dotyczące najważniejszych robót wykazanych w wykazie (załącznik nr 4), określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

3.5. opłaconą polisę na kwotę minimum 100.000,00 PLN, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
3.6 Oświadczenie wykonawcy odnośnie grupy kapitałowej  – zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2B do SIWZ

3.7. Informacje ogólne dotyczące załączonych  dokumentów.
3.7.1.Dokumenty przetargowe, które zostały otworzone w trakcie wykonywania procedury przetargowej zatrzymuje Zamawiający.
3.7.2.Formularz oferty oraz wszystkie załączniki  powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę.  Zaistniałe w załącznikach różnice lub błędy nie mające wpływu na treść oferty nie będą skutkować odrzuceniem oferty. 
3.7.3.Projekt umowy Załącznik nr 5 powinien zostać zaakceptowany na ostatniej stronie bez dokonywania  jakichkolwiek zmian.
3.7.4.Nie załączenie któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty lub wykluczenie wykonawcy z uwzględnieniem art. 26 ust. 3 PZP.

4. KRYTERIA  OCENY  OFERT  I  ZASADY  ICH  OCENY
4.1. Cena – 97%
a. przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 100 otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach na wykonanie zadania objętego przetargiem (od każdego członka Komisji),
b. ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:
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gdzie:  
	A(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium ceny,
	Cmin – cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach na zadania objęte przetargiem,
	C(x) – cena zawarta w ofercie „x”.

Wartość podstawiana do wzoru punktacyjnego, to wartość brutto zadania w okresie trwania umowy, określona przez Wykonawcę w załączniku nr 3 do SIWZ oraz w punkcie 3 oferty (załącznik nr 1 do SIWZ).

4.2. termin gwarancji – 3%

36 miesięcy gwarancji 0 pkt
(warunek minimalny)
48 miesięcy gwarancji 2 pkt
60 miesięcy gwarancji 3 pkt

4.3. Maksymalna możliwa ocena do uzyskania wynosi 100 pkt.
4.4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów. Obliczenia w w/w kryteriach dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ocena i wybór zostanie dokonana dla każdego z zadań oddzielnie.

5.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
5.1.Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu wyrażoną w złotych polskich (PLN). Rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
5.2.Cena oferty jest ceną ryczałtową (zawierającą obowiązujący podatek VAT i nie zmienną do zakończenia realizacji robót) zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U.64.16.93 z późn. zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:
§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac,
§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.
5.3.W związku z sytuacją określoną w ust.5.2 cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również w dokumentacji tej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia zapewniającego przekazanie obiektu do użytkowania. Będą to w szczególności koszty, które musi zawierać cena oferty (koszty te należy uwzględnić kosztach cen jednostkowych robót budowlanych): 
	robót przygotowawczych, demontażowych, wykończeniowych, porządkowych, zorganizowania 
i zagospodarowania placu budowy, przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, wywozu nadmiaru gruzu, wymiany podłoża, zagęszczenia gruntu, ewentualnego pompowania wody, 
	utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon) 

dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy, 
zajęcia ulic, placów, chodników, 
koszty utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunków bezpieczeństwa dla osób i pojazdów użytkujących drogę, 
koszty wycinki drzew jeżeli ich wykonanie występuje.
zakwaterowanie łącznie z częścią socjalną i sanitarną, 
koszty składowania i utylizacji materiałów rozbiórkowych, odpadów i śmieci, 
koszty związane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych wynikających z lokalizacji terenu budowy, 
koszty rozbiórki istniejących budynków i obiektów jeżeli występują
koszty wynikające z utrudnień lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca do składowania materiałów budowlanych), 
koszty bieżące eksploatacji i utrzymania sieci wod. – kan., elektrycznej, ogrzewania, dróg, 
odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urządzeń podziemnych w obrębie placu budowy 
i wykonywanych robót, 
wszystkie podatki, cła i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach umowy, 
wykonanie ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejących obiektów placu budowy,
wykonania projektów organizacji ruchu na czas budowy,
bieżących napraw dróg dojazdowych oraz dróg przez które zostanie wyznaczony objazd. 
koszty obsługi geodezyjnej,
wykonanie geodezyjnego- wytyczenia i dokumentacji geodezyjnej (3 egz.), 
	koszty związane z odbiorami robót wykonanych robót, 
	zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia, 
	Koszty pomiarów i badań materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów 
i robót określonymi w STWiOR.

5.4.Cenę oferty (wartość brutto oferty) należy wyliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
5.5.Zgodnie z art. 649 KC wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty przewidziane dokumentacją projektową. 
5.6.Zamawiający informuje, że zgodnie z §4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z poźń. zm.) w związku z tym iż wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym załączony do SIWZ przedmiar robót stanowi tylko materiał pomocniczy dla Wykonawcy. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem a dokumentacją projektową należy wycenić elementy zgodnie z zapisem dokumentacji projektowej.
5.7.Wszystkie wartości określone w uproszczonym kosztorysie ofertowym oraz ostateczna cena oferty muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5.8.Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którzy nie mają obowiązku naliczania i odprowadzania podatku od towarów i usług, dla zapewnienia uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, uwzględniają w cenie oferty podatek, który ma obowiązek zapłacić zamawiający.
5.9.Jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny.
5.10.Ostateczną cenę oferty stanowi suma podana w formularzu ofertowym.
5.11.Cena oferty zawiera wszelkie upusty czy rabaty oferowane przez wykonawcę.
5.12.Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się do każdego wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od każdego wykonawcy wybranych pozycji lub kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego metodą szczegółową.
5.13.Wszystkie podatki, cła i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach umowy, powinny być doliczone do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty złożonej przez wykonawcę. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego z przepisami ustawy o podatku o towarów i usług oraz podatku akcyzowego jest równoznaczne z błędnym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem oferty ( art. 89 ust.1 pkt.6) ustawy Pzp).
5.14.Zaleca się, aby każdy z wykonawców odwiedził miejsce budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac. Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca.
5.15.Należy przewidzieć cały przebieg robót budowlanych, a wszystkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji Wykonawca winien uwzględnić w podanej cenie ofertowej.
5.16.Tak zaoferowana cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu rzeczowego ustalonego w przedmiarach robót, SIWZ i Specyfikacji Technicznej jest ceną ryczałtową niezmienną do końca realizacji zadania.

6.  OCENA OFERTY I UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
6.1. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz która zawiera najniższą cenę ofertową - otrzyma największą ilość punktów.	
6.1.1. Zgodnie z art. 87 ust. 1 Prawa zamówień publicznych w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.2. W razie wątpliwości w zakresie złożonych oświadczeń czy dokumentów, Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy PZP, może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie. 
6.3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentu  w  przypadku gdy złożone przez Wykonawcę kopie dokumentów są
nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231),
     Natomiast w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 


6.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Prawie zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

6.5. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomi jednocześnie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców którzy złożyli ofertę, podając do wiadomości nazwę wybranego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem wyboru, punktację przyznaną, informację o wykluczeniu Wykonawcy(ów), odrzuceniu ofert(y) podając uzasadnienie faktyczne i prawne  oraz wskaże przewidywany termin podpisania umowy zgodnie z art. 94 ust 1 i/lub 2 ustawy PZP. Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital.ilawa.pl  i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
6.6. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i formie przedstawionej w ofercie.
6.7.Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu następujące dokumenty pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia: 
1)uproszczony Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
2)Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, zawierający terminy realizacji poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego. W przypadku zaistnienia rozbieżności w założonym i rzeczywistym terminie rozpoczęcia realizacji zadania, wykonawca jest zobowiązany do zaktualizowania przedstawionego harmonogramu
3)W przypadku wyboru przez zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed zawarciem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum. 
4)Przed zawarciem umowy z podwykonawcą Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji projekt tejże umowy (art.647 KC).

7. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 
Do 35 dni od dnia podpisania umowy.

8.  UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH  SIWZ.
8.1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy niezwłocznie nie później niż na 2 dni przed upływem terminu otwarcia ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 04.11.2015 r.
8.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie połowy terminu wyznaczonego na składanie ofert czy dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
8.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o których mowa w pkt 8.1. SIWZ.
8.4. Zamawiający  treść wyjaśnień - odpowiedzi będzie przekazywał Wykonawcom którym przekazał SIWZ oraz udostępniał je będzie na stronie internetowej bez ujawniania źródeł zapytania. 

9. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN  SKŁADANIA  OFERT.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zgodnie z pkt 1.11 Rozdział III  w siedzibie Zamawiającego w Iławie Budynek administracji I piętro Kancelaria  nie później niż dnia 12.11.2015 r.  do godz. 1000.

10. MIEJSCE  I TERMIN OTWARCIA  OFERT.

10.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.11.2015 r. o godz. 1015 w siedzibie  Zamawiającego w Iławie pok. 210 administracja (Pomieszczenie Działu Techniczno – Eksploatacyjnego i Zamówień Publicznych).

10.2. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia kopert z ofertami. 
W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.
10.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający zgodnie z art.86 ust.3 PZP poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
10.4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy firm, adresy Wykonawców, 
a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.
10.5. Protokół wraz z załącznikami (tj.: oferty, opinie, oświadczenia wnioski i inne dokumenty składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa) jest jawny. Załączniki do protokołu Zamawiający udostępni po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia z uwzględnieniem pkt. 1.16 do 1.18 Rozdz. III.

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

11.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 
4.400,00zł (słownie: cztery tysiące czterysta złotych 00/100).
11.2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
11.2.1. pieniądzu,
11.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
11.2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych, lub gwarancjach bankowych,
11.2.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz niektórych ustaw (tekst jednolity z 2007 r. nr 42 poz. 275 ze zm.)
11.3. W przypadku złożenia wadium w pieniądzu, wadium należy wpłacić przelewem na konto  Zamawiającego BGŻ SA O/Iława 25 2030 0045 1110 0000 0178 3970 z adnotacją „Wadium – postępowanie nr 28/2015”. Wadium złożone w pieniądzu winno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu składania ofert.
	Poręczenia i gwarancje zagranicznych banków, gwarancje zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych powinny być potwierdzone przez polski bank.

Warunki zwrotu wadium lub jego utraty, stosownie do art. 46 ustawy.
11.6. W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji, poręczeń, oryginał dokumentu należy złożyć nie później niż przed upływem terminu składania ofert w budynku administracji I piętro Kancelaria. Zaleca się dołączenie kopi dokumentu do oferty.
11.7. Jeśli Wykonawca prześle ofertę pocztą oryginał dokumentu wniesienia wadium winien umieścić w oznaczonej kopercie „oryginał dowodu wniesienia wadium”. 
11.8. Zamawiający zwraca wadium 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 ustawy. 
11.9. Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie Wykonawcy  który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
11.10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone  o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
11.11. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, na wniosek tego Wykonawcy, zaliczane jest przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11.12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 11.8., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 
11.13. Wykonawca, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:
11.13.1 odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
11.13.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
11.13.3 zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
11.13.4  jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 w/w ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
12.1. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% ujętej w ofercie ceny brutto w:
12.1.1. pieniądzu,
12.1.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
12.1.3. gwarancjach ubezpieczeniowych, lub gwarancjach bankowych,
12.1.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z 2000 r. z późn. zm.)

12.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie gwarancji, poręczeń winno być bezwarunkowo płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego.
12.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu winno być 
wpłacone przelewem na konto Zamawiającego BGŻ SA O/Iława 25 2030 0045 1110 0000 0178 3970.
12.4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń powinny być one wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz okres rękojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia.
12.5.Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót budowlanych. 
12.6.Zabezpieczenie należytego wykonania będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:
1)70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
2)30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie później niż w 15 dniu od daty upłynięcia okresu rękojmi za wady

13. TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

14. INFORMACJE  O  ZASADACH  OTWARCIA  I  OCENIE  OFERT.

14.1. Przetarg odbywa się według zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759). Rozpoczęcie przetargu rozpoczyna się w miejscu i czasie wskazanym w niniejszej specyfikacji.
14.2. Zakres działania  komisji przeprowadzającej przetarg obejmuje:
1) W części jawnej (w której mogą uczestniczyć przedstawiciele wykonawców):
	zbadanie nienaruszalności  kopert i ich zewnętrznego wyglądu;

otwarcie kopert z ofertami i zaopatrzenie każdej oferty w numer wpływu oferty do Zamawiającego. 
Otwarcie ofert nastąpi  w następującej kolejności:
		-oferty z napisem „ZMIANA  OFERTY....”
		-oferty z napisem „WYCOFANIE  OFERTY...”
		-pozostałe oferty wg kolejności ich złożenia.
c) sporządzenie zbiorczego zestawienia ofert otwartych,
d) podpisanie przez członków komisji przetargowej oświadczeń, że nie są związani osobiście ani zawodowo (w rozumieniu art. 17 Prawa zamówień publicznych) z wykonawcami uczestniczącymi w przetargu (druk ZP-1 „Oświadczenie kierownika zamawiającego / pracownika Zamawiającego, któremu kierownik Zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności / członka komisji przetargowej / biegłego / innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia”).
2)  W części niejawnej (w której uczestniczą tylko członkowie komisji przetargowej):
         	a) ocena ofert od strony spełniania warunków formalnych; 
b) ocena oferty wg kryteriów i zasad określonych w niniejszej specyfikacji;
c) wybór najkorzystniejszej oferty. 

15. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami: 
w sprawach merytorycznych: Marcin Toczek tel. 89 6449801, w sprawach formalnych Leszek Błaszkowski tel. 89 6449803 dzp@szpital.ilawa.pl

16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY ORAZ FORMALNOŚCI JAKIE MUSI SPEŁNIĆ WYKONAWCA PRZED PODPISANIEM UMOWY.

16.1. Istotne postanowienia do umowy zawiera załącznik nr 5 do SIWZ – projekt umowy.
16.1.1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego nie wcześniej niż 5 lub 10 dni (w zależności od formy przekazania) od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i nie później niż w terminie związania ofertą z uwzględnieniem art. 94 ust. 2 PZP. 
16.1.2. W przypadku otrzymania zamówienia przez podmiot występujący wspólnie Wykonawca przed podpisaniem umowy jest zobligowany do przedłożenia umowy regulującej współpracę podmiotu występującego wspólnie. 
16.1.3. Wykonawca zobowiązany będzie w okresie trwania Umowy do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku gdy upłyną lub upłynie termin ważności polisy ubezpieczeniowej OC, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu aktualnego ubezpieczenia na okres obowiązywania umowy. 
	Zamawiający na wniosek Wykonawcy który złożył najkorzystniejszą ofertę -wybranemu Wykonawcy prześle umowę do podpisu listem poleconym.

MOŻLIWE ZMIANY W ZAWARTEJ UMOWIE ORAZ WARUNKI TAKIEJ ZMIANY. 
Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej oferty i na niżej wymienionych warunkach:
1. w stosunku do terminu realizacji umowy:
1.1. zmiany terminu realizacji umowy:
1)	zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań, niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia lub SIWZ;
2)	zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy wymagają;
3)	zmiana harmonogramu rzeczowo- terminowo-finansowego w przypadku przyspieszenia realizacji prac lub jego opóźnienia lub zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego;
b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego;
c)	konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; 
1.2 zmiany w stosunku do osób:
1)	zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych; 
2)	zmiany osób realizujących zadania pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ;
 1.3. inne:
1)	jeżeli konieczność wprowadzenia zmiany umowy wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia a zmiana nie będzie dotyczyła zwiększenia wielkości lub zakresu zamówienia
2)	zmiany nazwy zadania
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają zgody Zamawiającego oraz pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

18. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – określa szczegółowo Dział VI „Środki ochrony prawnej” art. 179 – 198g Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
Do niniejszego postępowania mają zastosowanie środki ochrony prawnej określone w art. 179-198g PZP w szczególności:
2. Odwołanie: 
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.
2.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
2.2.1.  opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2.2.2.  wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
2.2.3.  odrzucenia oferty odwołującego.
2.3. 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.
2.4.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej
2.5. 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 PZP.
2.6. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 PZP.
2.7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
2.8. Na czynności, o których mowa w pkt. 2.7 nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 PZP.

3. Terminy wnoszenia odwołań: 
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 PZP, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie  5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
3.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt.  3.1 i 3.2 wnosi się w w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
	W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
 Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
  Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
 Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
 Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony,  do której  przystąpił;  w przeciwnym  razie Izba oddala opozycję.  Postanowienie  o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
 Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 PZP, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.
 Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z art. 185 ust. 1 PZP nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 PZP.
Skarga do sądu. 
4.1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
4.2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
4.3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.
4.4. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.


Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust. 1 PZP
Załącznik nr 2A – Oświadczenie Wykonawcy z art. 24 ust. 1 PZP
Załącznik nr 2B – Oświadczenie wykonawcy odnośnie grupy kapitałowej  
Załącznik nr 3 – Uproszczony Kosztorys ofertowy (do załączenia do umowy)  
Załącznik nr 4 – Doświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 5 – Projekt umowy
Załącznik nr 6 – Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiary














Pieczęć Wykonawcy
 Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy 


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



Zamawiający
Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
14-200 Iława, ul. Gen. Władysława Andersa 3

O F E R T A
	Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………….
Numer telefonu, fax ………..…………………………………………………………………………………….
Adres e-mail: …………………………........………………………………………………………………
	Nawiązując do ogłoszenia przystępujemy do przetargu nieograniczonego na:

wykonanie robót budowlanych pod nazwą kontynuacja rozbudowy i modernizacji szpitala - rewitalizacja Powiatowego Szpitala w Iławie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - etap I nr sprawy 28/2015
Oferujemy wykonanie robót budowlanych objętych przetargiem zgodnie z wymogami:  DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ, SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ORAZ SPECYFIKACJĄ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Za cenę ryczałtową:
brutto ...................................zł
(słownie brutto ………….………………………………………….………)
oferujemy termin gwarancji na wykonane roboty budowlane………………………………………. (36 miesięcy gwarancji lub 48 miesięcy gwarancji lub 60 miesięcy gwarancji – właściwe wpisać)

Powyższa cena obejmuje pełen zakres zamówienia określony w warunkach przedstawionych w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz pomocniczo w przedmiarach robót a także wszelkie roboty w dokumentacji tej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia zapewniającego przekazanie obiektu do użytkowania. 

Wadium w kwocie 4.400,00 zł zostało wniesione w formie: ...................
w dniu: ........................
Zwrotu wadium prosimy dokonać:
na konto ..........................................................
zwrot gwarancji .......................................................................................
………………………………………………………………………….
     (imię i nazwisko osoby upoważnionej)
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w dniu zawarcia umowy w:
	w kwocie ..................... zł
	w formie: .........................................................

pozostała kwota w wysokości ..................... zł
w formie.........................................................
Roboty stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie: w terminie do 35 dni od dnia podpisania umowy
Okres gwarancji na zrealizowane roboty budowlane określony został przez Wykonawcę w pkt.2  licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy z wyjątkiem urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji – według gwarancji producenta, z zastrzeżeniem maksymalnego okresu – w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresów gwarancji.
Termin płatności faktury wynosi 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Podpisano
..........................................................
(pieczątka i podpis Wykonawcy
lub upoważnionego przedstawiciela)
My, niżej podpisani, niniejszym oświadczamy, co następuje:
1.	Zapoznaliśmy się i w pełni akceptujemy treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Niniejszym przyjmujemy bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości postanowienia w niej zawarte i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowań.
Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i oferujemy wykonanie robót budowlanych zgodnie z warunkami SIWZ oraz przedstawionymi warunkami i terminami bez zastrzeżeń czy ograniczeń.
Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Projekcie Umowy.
Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni od terminu składania ofert. 
Oświadczamy, że mieliśmy możliwość odwiedzenia miejsca budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy i warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu. 
	Przewidzieliśmy w ofercie cały przebieg robót budowlanych, a wszystkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji uwzględniliśmy w podanej cenie ryczałtowej oferty. 
Oświadczamy, że przeanalizowaliśmy dokumentację projektową i nie wnosimy uwag do przyjętych rozwiązań konstrukcyjno – materiałowych. 
Zamówienie zrealizujemy sami  (jeśli przy udziale Podwykonawców –wpisać poniżej zakres powierzonych podwykonawcom robót)

............................................................................................................
/zakres robót powierzonych podwykonawcom/
Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera strony nr od .............. do ............ . Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowią strony .......... .
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej             z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Oświadczamy, że do dnia rozpoczęcia robót zostanie przedstawiony Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na Budowie- jeżeli dotyczy.

Nazwisko i imię: ………………………………………………….
Należycie upoważniony do podpisania niniejszej oferty w imieniu:
……………………………………………………………………..
Miejscowość i data: ………………………………………………

Pieczęć firmy/spółki
Niniejsza oferta obejmuje następujące załączniki:
…………………………………………….
………………………………………………….


Załącznik   Nr 2  

OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY 
z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.)


dotyczy: wykonanie robót budowlanych pod nazwą kontynuacja rozbudowy i modernizacji szpitala - rewitalizacja Powiatowego Szpitala w Iławie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - etap I nr sprawy 28/2015




Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
	Oświadczamy, że posiadamy  wiedzę i doświadczenie.  
Oświadczamy, że  dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące  sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

				
Dnia .....................
................................................
(pieczęć i podpis wykonawcy)



Uwaga:
W przypadku polegania na  wiedzy i doświadczeniu, potencjale  technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych  innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
















Załącznik   Nr 2 A

Oświadczenie Wykonawcy

dotyczy: wykonanie robót budowlanych pod nazwą kontynuacja rozbudowy i modernizacji szpitala - rewitalizacja Powiatowego Szpitala w Iławie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - etap I nr sprawy 28/2015




Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………………



jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze

oświadczam(my), że wykonawca(y), którego(ych) reprezentuję(jemy): nie podlega(my) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z art.297kk







									
Dnia .....................
................................................
(pieczęć i podpis wykonawcy)






Załącznik   Nr 2 B


Oświadczenie Wykonawcy odnośnie grupy kapitałowej

dotyczy: wykonanie robót budowlanych pod nazwą kontynuacja rozbudowy i modernizacji szpitala - rewitalizacja Powiatowego Szpitala w Iławie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - etap I nr sprawy 28/2015


Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………………



jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze


* Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję (reprezentujemy) nie jest członkiem grupy kapitałowej,  o której mowa w rozdziale 6 pkt ust  3 SIWZ*

* Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję (reprezentujemy) jest członkiem grupy kapitałowej, o której mowa w rozdziale 6 pkt ust. 3 SIWZ. 
W skład ww. grupy kapitałowej wchodzą następujące podmioty: *
……………………………………………………
……………………………………………………

* - niepotrzebne skreślić
Uwaga:
Składając niniejsze oświadczenie należy pamiętać, że zgodnie z art. 297§1 kodeksu karnego kto, w celu uzyskania dla siebie lub innej osoby kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, przedkłada fałszywe lub stwierdzające nieprawdę dokumenty albo nierzetelne pisemne oświadczenia dotycząc okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania takiego kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat  5”.

Dnia .....................
................................................
(pieczęć i podpis wykonawcy)












Załącznik nr 3

UPROSZCZONY KOSZTORYS OFERTOWY – DO UMOWY (wymagany jest jako załącznik przy podpisywaniu umowy)

dotyczy: wykonanie robót budowlanych pod nazwą kontynuacja rozbudowy i modernizacji szpitala - rewitalizacja Powiatowego Szpitala w Iławie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - etap I nr sprawy 28/2015



Nazwa Wykonawcy……………………………………………………………………………………

Lp.
STWIORB
Opis robót
J.m.
Ilość
Cena jedn.
(zł )
netto
Wartość 
  ( zł )
netto
/5x6/
1
2
3
4
5
6
7

















Do uzupełnienia- do załączenia do umowy 








Załącznik Nr 4

DOŚWIADCZENIE  WYKONAWCY
dotyczy: wykonanie robót budowlanych pod nazwą kontynuacja rozbudowy i modernizacji szpitala - rewitalizacja Powiatowego Szpitala w Iławie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - etap I nr sprawy 28/2015




Nazwa Wykonawcy ...........................................................................
a) co najmniej 1 zadanie odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenu o wartości min. 100.000,00 zł.



Lp
Nazwa zadania

Rodzaj roboty / Wartość całkowita
(w zł)
Miejsce wykonania
Nazwa
zleceniodawcy
Data
realizacji
OD – DO

























Do wykazu należy dołączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 





Data  …..................
…..............................................
(pieczęć i podpis wykonawcy)

Załącznik Nr 5


UMOWA Nr  28……/DTE/2015
zawarta w dniu: .......................2015 r.
pomiędzy: 
Powiatowym Szpitalem im. Władysława Biegańskiego w Iławie, ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława
Regon 510879196, NIP 744-14-84-344
reprezentowanym przez:
Iwonę Orkiszewską 	- Dyrektora,
przy kontrasygnacie Anny Pietruszewskiej – Głównego Księgowego
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
.............................................................................
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Postanowienia ogólne.

§ 1
Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą (tj. tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.poz. 907 z póź. zm.)


Przedmiot umowy.

§ 2
1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania robót instalacyjno-budowlanych polegających na remoncie i przebudowie rozdzielni głównej w budynku bryły A dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie nr sprawy 17/2015
Zakres prac obejmuje w szczególności: 
………………………………………..
……………………………………………..
Szczegółowy zakres prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy określają, stanowiące integralną część niniejszej umowy, następujące dokumenty:
3.1. Dokumentacja projektowa, 
3.2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
3.3. Przedmiar robót – pomocniczo,
3.4. Uproszczony kosztorys ofertowy,
3.5. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy.
4. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.). 

§ 3
Wszelkie rozbieżności powstałe na etapie realizacji niniejszej umowy, interpretowane będą w oparciu                o dokumenty wyszczególnione w § 2 ust. 3.

§ 4
Wykonawca oświadcza, że znane są mu warunki lokalne oraz zakres robót określony w § 2 ust. 2 oraz 
w dokumentach wyszczególnionych w § 2 ust.3.


Realizacja umowy.

§ 5
Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona własnymi siłami bez udziału podwykonawców/przy udziale następujących podwykonawców:..........................

Terminy realizacji umowy.

§ 6
	Strony ustalają termin realizacji umowy na okres do 35 dni od dnia podpisania umowy.
	W przypadku konieczności przedłużenia terminu wykonania robót, Wykonawca w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności powodującej taką konieczność, nie później jednak niż w ostatnim dniu terminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu wniosek o przedłużenie terminu ze szczegółowym uzasadnieniem.
	Po przekroczeniu terminu umownego zakończenia robót Wykonawcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy, jeżeli przekroczenie terminu wynika z winy Wykonawcy.
	Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyśpieszenia tempa robót, aby świadczenie zostało wykonane w umówionym terminie. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążą Wykonawcę chyba, że niezwłocznie uzasadni, iż termin wykonania robót nie jest niczym zagrożony.


Wynagrodzenie.
§ 7
	Za realizację niniejszego zadania ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ................. zł brutto (słownie: .............................. złotych). Powyższa kwota zawiera podatek VAT.

Wynagrodzenie to obejmuje wartość pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, wynikającego w szczególności z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, podatek VAT, wszelkie koszty robót przygotowawczych, porządkowych oraz zagospodarowania, zabezpieczenia i uporządkowania placu budowy po zakończeniu robóWartość podana w ust. 1 może zostać zmieniona tylko zgodnie z zasadą określoną w art. 631 §1 i 2 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 64.16.93 ze zm.).

Płatność.
§ 8
	Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie jednorazowo na podstawie faktury VAT za wykonane i odebrane roboty zgodnie z końcowym protokołem odbioru robót.
	Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy. Zapłata nastąpi pod warunkiem uprzedniego sporządzenia protokołu odbioru końcowego podpisanego bez zastrzeżeń.

Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych.
	Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji przelewu w banku.
W przypadku niedotrzymania terminu płatności Wykonawca będzie miał prawo naliczyć odsetki za opóźnienia w zapłacie należności w wysokości ustawowej obowiązującej w okresie rozliczeniowym.
Strony oświadczają, że są płatnikami podatku VAT i są uprawnione do otrzymywania i wystawiania faktur VAT.

Podwykonawcy
§ 9
	Wykonawca zgodnie z ofertą zleca następujące części zamówienia podwykonawcom:………….

Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
Do zawarcia  umowy na roboty budowlane przez wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego udzielona na piśmie.
Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
Do zawarcia umowy przez  podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 4 stosuje się odpowiednio.
Umowy, o których mowa w ust. 3, 4, 5 powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Zawierający umowę z podwykonawcą, Wykonawca oraz Zamawiający ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za usługi lub roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.
Odmienne postanowienia umów, o których mowa powyżej, są nieważne.
Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą.
W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienie nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub  zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z ustaleniami ust. 4, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w ust. 7.
W sytuacji określonej w ust. 10 zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci: wstrzymania płatności należności z tytułu realizacji umowy przez wykonawcę do czasu dostosowania warunków umów do ustaleń określonych w ust. 9 oraz kary umowne.
Rozliczenia z podwykonawcami za wykonane przez nich części przedmiotu umowy następować będą w następujący sposób:
	w przypadku faktury końcowej, z której Wykonawca zobowiązany jest do przekazania należności podwykonawcom, Wykonawca w terminie 10 dni przed upływem terminu płatności faktury końcowej przez Zamawiającego złoży potwierdzone przez bank kserokopie przelewów dokonanych na rachunki podwykonawców albo złoży oświadczenia podwykonawców, że wszystkie należności podwykonawców z tytułu zrealizowanych przez nich części przedmiotu umowy zostały przez Wykonawcę uregulowane; nieprzekazanie przez Wykonawcę w/w dokumentów spowoduje zatrzymanie z faktury końcowej wynagrodzenia należnego podwykonawcom do momentu spełnienia tego warunku,
brak dochowania przez wykonawcę warunków określonych w ust. 12 pkt. 1) zwalnia Zamawiającego z zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w części dotyczącej zatrzymanych kwot. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawców obciążają Wykonawcę.
	Ustalenia ust. 12 stosuje się odpowiednio do umów podwykonawców z kolejnymi podwykonawcami.
Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy powołując się na okoliczność wstrzymania płatności należności przez Zamawiającego z powodów określonych w ust. 11, 12 i 13 niniejszego paragrafu.
Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów ust. 10, 12 i 13 niniejszego pragrafu upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich podwykonawców ustaleń niniejszego paragrafu, aż do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie.

Obowiązki stron.
§ 10
	Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

	należyte wykonanie przedmiotu umowy, przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,

urządzenie zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym,
przeprowadzenie robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
	postępowanie z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) i Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) 
	zastosowanie materiałów budowlanych oraz urządzeń posiadających:
	 certyfikaty na znak bezpieczeństwa,
 aprobaty techniczne,
 certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności,
 atesty,
	protokolarne przejęcie terenu budowy,
organizacja, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem należytej staranności, w tym zachowanie porządku na terenie budowy oraz ograniczenie dostępu osób postronnych,
zabezpieczenie obrębu prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo uzytkowanikom obiektu,
wykonanie i utrzymanie na swój koszt estetycznego ogrodzenia budowy,
ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,
poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich,
udział w naradach koordynacyjnych, w celu omówienia postępów prac oraz uwag i problemów, jakie powstały w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Terminy narad będą ustalane przez Zamawiającego według potrzeb.
	natychmiastowe usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót,
przerwanie robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenie wykonanych robót przed ich zniszczeniem, 
zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego, 
wykonanie przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich niezbędnych prób, odbiorów i badań z wynikiem pozytywnym,
uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz przekazanie go Zamawiającemu, w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego robót, 
uczestniczenie w czynnościach odbioru, usunięcie stwierdzonych wad, przekazanie wymaganych atestów i zaświadczeń, 
	Do obowiązków Zamawiającego należy:

	przekazanie terenu budowy w terminie do 10 dni od daty zawarcia umowy,
	zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
	odbiór przedmiotu umowy stosownie do § 15 umowy.

	Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej. Rozliczenie kosztów zużycia wody odbywać się będzie na podstawie: wskazań wodomierza odliczającego, zamontowanego staraniem i na koszt Wykonawcy, natomiast koszt zużycia energii elektrycznej wg wskazań podlicznika elektrycznego, zamontowanego staraniem i na koszt Wykonawcy. Wszystkie koszty wynikające ze stanów liczników podłączonych przez Wykonawcę, i zużycie wody i energii elektrycznej, ponosi Wykonawca według aktualnych stawek  lub/ na podstawie ryczałtu (zgodnie z wyborem wykonawcy). 


Przedstawiciele stron.
§ 11
	Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej umowy będzie……..
	 Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej umowy będzie …….


Gwarancja.
§ 12
	Wykonawca na wykonane przez siebie roboty udziela gwarancji na okres …. miesięcy (zgodnie ze złożoną ofertą).

Przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemną gwarancję na wykonany przedmiot umowy.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się z dniem dokonania odbioru końcowego robót i podpisaniu protokołu odbioru końcowego.
Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonych przez dostawców wyrobów zastosowanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy, wydając w tym celu Zamawiającemu właściwe dokumenty gwarancyjne najpóźniej w chwili podpisania protokołu końcowego odbioru robót.
	 Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy wynosi 5 lat licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. 
	Dokumenty gwarancyjne wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu. 
	Gwarancja obejmuje: 

	przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji,
	usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie niniejszej umowy w momencie oddania przedmiotu umowy w drodze protokołu końcowego jak i powstałych w okresie gwarancji,

zobowiązanie, że koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) ponosi Wykonawca.
	Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek: 

	działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 
	normalnego zużycia wybudowanych obiektów lub jego części, 

winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji. 
	Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń zostaną określone w przekazanej przez wykonawcę „Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych. 

Instrukcja użytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegółowo opracowanych instrukcji użytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją. 
Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w instrukcjach użytkowania i eksploatacji mogą wynikać tylko z przepisów prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady te nie mogą się różnić na niekorzyść Zamawiającego od zasad określonych przez producentów elementów podlegających gwarancji.
Jeżeli Wykonawca nie sporządzi instrukcji użytkowania i eksploatacji nie będzie się mógł uwolnić ze zobowiązań gwarancyjnych powołując się na zarzut eksploatacji i konserwacji elementów podlegających gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika wad i usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych, w tym awarii urządzeń i instalacji – w ciągu 24 godzin od zgłoszenia.
Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę nowego wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady lub usterki.
W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywania się z terminów, o których mowa w ust. 15, Zamawiający zleci usunięcie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego. 
Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.
Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach.
Wykonawca nie odpowiada za usterki powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o usterce, jeżeli ta spowodowała inne usterki (uszkodzenia), których można było uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawcę o zaistniałej usterce.
Odbiór ostateczny poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na pisemny wniosek Wykonawcy i zostanie przesłany do Zamawiającego na 30 dni przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi. 
Zamawiający dokona przeglądu końcowego z tytułu rękojmi lub gwarancji z udziałem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przeglądu, o ile będzie to technologicznie możliwe. Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu w celu usunięcia wady lub usterki.

Zabezpieczenie wykonania umowy.
§ 13
	Kwotę pieniężnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5% wartości wynagrodzenia za przedmiot zamówienia tj. .................................................zł.

Zabezpieczenie wykonawca zobowiązany jest wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego lub dostarczyć w dniu podpisania umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione zostało w formie: ……………………………….. w dniu …………………………………………………………
	Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu będzie się znajdowało na koncie depozytowym Zamawiającego.

Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 
Zabezpieczenie należytego wykonania będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:
	70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń lub podpisania protokołów usunięcia usterek i wad stwierdzonych protokołem odbioru końcowego,
30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie później niż w 15 dniu od daty upłynięcia okresu rękojmi lub gwarancji, w zależności od tego, który z tych okresów upłynie później.
	W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 6 niniejszej umowy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo, jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.

§ 14
Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie okazać w stosunku do wskazanych materiałów: deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z normami lub aprobatę techniczną i termin ważności.

Kary umowne.
§ 15
	Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony mogą domagać się zapłaty kar umownych w następujących przypadkach i wysokości:

1) Zamawiającemu przysługują kary umowne:
	Za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia,
	Za opóźnienie Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,1% wartości brutto umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady,
	Za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wartości brutto umowy.

2) Wykonawcy przysługują kary umowne:
	Za opóźnienie w zorganizowaniu odbioru końcowego w wysokości 0,1% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia,

Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości brutto umowy z wyjątkiem sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
	Kary, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. a oraz c będą potrącane w pierwszej kolejności z należności za fakturę.
	W przypadku zwłoki Zamawiającego w płatności na rzecz Wykonawcy, Wykonawca będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych.
	Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Stron prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.


Odbiór końcowy przedmiotu umowy oraz rozliczenie wykonanych robót
§ 16
	Rozliczenie wykonanych w robót, wchodzących w skład przedmiotu niniejszej umowy nastąpi w oparciu o fakturę VAT wystawioną przez Wykonawcę.

Faktura VAT może zostać złożona do Zamawiającego po: 
	przeprowadzeniu i spisaniu protokołu odbioru końcowego stwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy bez usterek,
	dostarczeniu dokumentów o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5 ust. 2 Ustawy Prawo  Budowlane.

	Do faktury Wykonawca obowiązany jest dołączyć certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z dokumentami normatywnymi zgodnie z uregulowaniami zawartymi w stosownych przepisach wykonawczych do Ustawy Prawo Budowlane, a także dokumenty gwarancyjne na elementy i urządzenia wykorzystane do wykonania przedmiotu umowy.

Do protokołu odbioru końcowego Wykonawca załącza dokument gwarancji na wykonany przedmiot niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 12 niniejszej umowy.
	Strony ustalają, iż przedmiotem odbioru końcowego jest odbiór wykonanych prac określonych 
w § 2.
	Odbiór końcowy nastąpi w terminie do 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia całości robót oraz złożenia przez Wykonawcę kompletnych dokumentów odbiorowych: 
	wymaganych certyfikatów, aprobat i atestów, 
	wymaganych dokumentów, protokołów i zaświadczeń z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań,

oświadczenia Wykonawcy o zgodności wykonania prac budowlanych 
z przepisami i obowiązującymi polskimi normami,
	Zakończenie robót i kompletność dokumentów odbiorowych musi być potwierdzona przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia, co do kompletności i prawidłowości dokumentacji, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy termin złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego.

W przypadku wykonywania robót zanikowych oraz ulegających zakryciu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni roboczych, celem umożliwienia ich sprawdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego oraz dokonania protokolarnego odbioru tych robót. 
Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
	jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie albo od umowy odstąpić. 
	Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany przez strony protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Dla zasadności stwierdzonych wad nie jest wymagany podpis Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu odbioru robót zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.
Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

Odstąpienie od umowy.
§ 17
	Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy z winy Wykonawcy w szczególności, gdy pozostaje w opóźnieniu z terminem wykonania przedmiotu umowy co najmniej o 10 dni w stosunku do terminu przyjętego w umowie lub gdy umowa nie jest prawidłowo realizowana przez Wykonawcę.
	Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku przewidzianym w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
	Odstąpienie od niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.


§ 19
W przypadku odstąpienia w trybie § 18 ust. 1 i 2 od niniejszej umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
	Zabezpieczenie i przekazanie protokołem wykonanych robót Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia odstąpienia od umowy.

Sporządzenie wykazu materiałów, które nie mogą być wykorzystane do realizacji innych robót związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.

§ 20
	W przypadku odstąpienia w trybie § 18 ust. 1 od niniejszej umowy Zamawiający określi Wykonawcy na piśmie sposób rozliczenia za materiały zakupione i nie wbudowane.

W przypadku odstąpienia w trybie § 18 ust. 2 od niniejszej umowy Zamawiający zobowiązany będzie:
	Odebrać właściwie wykonane roboty,
	Zapłacić za właściwie wykonane roboty,
	Zapłacić za zabezpieczenie przerwanych robót. 
Kwota do zapłaty, o której mowa w ust. 2 pkt. 1) i 2) zostanie ustalona na podstawie wyceny zestawienia prac wykonanych, dokonanej na zlecenie Zamawiającego przez podmiot uprawniony.


Zmiany w umowie. 
§ 21
1. Strony dopuszczają zmiany treści umowy czasowe lub trwałe w trakcie jej obowiązywania:
1.1. zmiany terminu realizacji umowy:
1)	zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań, niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia lub SIWZ;
2)	zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, których te przepisy wymagają;
3) zmiana innych przepisów powszechnie obowiązujących mająca wpływ na warunki niniejszej umowy, w szczególności zmiana przepisów podatkowych;
4)	zmiana harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego w przypadku przyspieszenia realizacji prac lub jego opóźnienia lub zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego;
b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego;
c)	konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; 
2.2 zmiany w stosunku do osób:
1)	zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych; 
2)	zmiany osób realizujących zadania pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ;
 2.3. inne:
1)	jeżeli konieczność wprowadzenia zmiany umowy wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia a zmiana nie będzie dotyczyła zwiększenia wielkości lub zakresu zamówienia
2)	zmiany nazwy zadania
2. Wprowadzenie zmian określonych w ust. 1 wymaga uzasadnienia konieczności zmiany i porozumienia stron oraz sporządzenia aneksu do umowy.

Postanowienia końcowe.
§ 22
	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z prowadzonymi robotami, także wobec osób trzecich.

Wykonawca odpowiada za wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną przeciwpożarową w związku z prowadzonymi robotami i zabezpieczeniem miejsca robót.
Wszelkie spory związane z wykonaniem umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego z uwagi na lokalizację placu budowy.
	W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.
	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz oferta stanowią integralną część przedmiotowej umowy.

§ 23
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.


ZAŁĄCZNIKI:
	Formularz Oferty.

Uproszczony Kosztorys ofertowy.
SIWZ.
Dokumentacja projektowa.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Przedmiar robót (pomocniczo).
Harmonogram rzeczowo- terminowo-finansowy
ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA	

Zatwierdzam warunki umowy,                               		............................................
           (pieczęć i podpis Wykonawcy) 



