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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 5 548 000  EURO 

na wykonanie zadania pn.:  
„Remont i dostosowanie pomieszczeń w celu utworzenia Dziennego Centrum Wsparcia 
dla Dorosłych Osób Niesamodzielnych w Grudziądzu ukierunkowanego na realizację 
regionalnej polityki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem polityki senioralnej” 

w trybie przetargu nieograniczonego. 
 
 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy Ustawy – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej Pzp.                               

 
I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. L. Rydygiera 15/17,                  

86-300 Grudziądz, zwany dalej Zamawiającym. 

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.przetargi.bieganski.org 

II. Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 
Zamawiający ubiega się o przyznanie dofinansowania przedmiotowego zamówienia pn.: 

„Remont i dostosowanie pomieszczeń w celu utworzenia Dziennego Centrum Wsparcia dla 

Dorosłych Osób Niesamodzielnych w Grudziądzu ukierunkowanego na realizację regionalnej 

polityki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem polityki senioralnej” ze środków 

pomocowych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 6. Solidarne 

społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i 
społeczną, Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną. 
 

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie 

przedmiotowego remontu w formule „zaprojektuj i wybuduj” – na podstawie programu 

funkcjonalno-użytkowego (PFU) załączonego do niniejszej SIWZ.  

 

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące etapy  

1) sporządzenie w 5 egzemplarzach dokumentacji projektowej, w tym specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót niezbędnych do prawidłowego wykonania 

zamówienia, a także uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji 

administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę oraz dokumentów niezbędnych do 

podpisania umów przyłączenia do sieci zamontowanych przez Wykonawcę instalacji, 

2) wykonanie robót budowlano – montażowych oraz instalacyjnych zgodnie z zatwierdzoną 
przez Zamawiającego dokumentacją projektową wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji 

odpowiedzialnych organów, w tym pozwolenia na użytkowanie. 



  

CPV (Wspólny Słownik Zamówień):  
 CPV 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

 CPV 71220000-6 Usługi projektowe  

 CPV 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 CPV 79932000-6 Usługi projektowania wnętrz 

 CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

    budowlanych lub ich części 

 CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

 CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

 CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

 CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 

Miejsce realizacji zamówienia: ul. Dywizjonu 303 nr 4, 86-300 Grudziądz. 

 

Zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga 

zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących przedmiotowe roboty, jeśli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 

Obowiązek ten dotyczy czynności objętych przedmiotowym zamówieniem, tj. robót 

budowlanych, instalacyjnych elektrycznych, instalacyjnych sanitarnych. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty 

zawarcia  umowy, imiennego wykazu ww. osób wraz z określeniem wykonywanych przez nie 

czynności oraz z oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie ich na podstawie umowy o 

pracę i podaniem rodzaju umowy o pracę (umowa na czas określony/ nieokreślony, wymiar 

etatu). Oświadczenie powinno zawierać ponadto dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub  Podwykonawcy. 

Analogiczny wykaz osób wraz z oświadczeniem dotyczącym zatrudnienia ww. osób na 

podstawie umowę o pracę i nie zaleganiu z wypłatą wynagrodzenia na dzień złożenia 

oświadczenia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w terminie 7 dni, na każde żądanie 

Zamawiającego. Powyższy obowiązek dotyczy również wszystkich podwykonawców 

uczestniczących w realizacji przedmiotowej usługi. 

Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo żądania 

udokumentowania przez Wykonawcę / Podwykonawcę faktu zatrudniania osób na podstawie 

umowy o pracę.  
Zamawiający w trakcie realizacji umowy, uprawniony jest do żądania wyjaśnień w przypadku 

wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób świadczących przedmiotową usługę. 
 

Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanego 

dokumentu w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących przedmiotową usługę i obłożone będzie sankcją wskazaną w pkt. XVI. § 7 ust. 

1 pkt. e).  

Za niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy   o pracę osób wykonujących przedmiotową usługę, Zamawiający przewiduje sankcję 
w postaci możliwości odstąpienia od umowy, obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 

umownej w wysokości określonej w pkt. XVI. § 7 ust. 1 pkt. e)   



W przypadku wskazania przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia znaku 

towarowego, patentu, pochodzenia – należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe, patenty, 

pochodzenie określają minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe,  

co oznacza, że Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym (podstawa 

prawna art. 30 ust 4 ustawy). 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały lub wyroby 

do wykonania przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego 

(podstawa prawna art. 30 ust. 5 ustawy) poprzez złożenie opisu technicznego i podania nazwy 

produktu i producenta. W przypadku gdy Wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą informacji 

o zastosowaniu materiałów równoważnych uznaje się, iż kalkulacja ceny obejmuje materiały 

wskazane w dokumentacji stanowiącej Załączniki do SIWZ. 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 

ustawy Pzp.  

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia  w walutach obcych. 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia:  
Sporządzenie dokumentacji projektowej: do 8 tygodni od daty zawarcia umowy. 

Wykonanie robót budowlanych, w tym montażowych oraz instalacyjnych: do 6 miesięcy od 

 daty zawarcia umowy. 

 

V.  Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia 

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

1. Warunki udziału w postępowaniu: 

− kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie. 

 

− sytuacja ekonomiczna lub finansowa: 

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 zł. 

 

− zdolność techniczna lub zawodowa: 

A. Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej 

1 000 000 zł. lub co najmniej dwie roboty budowlane o wartości co najmniej 500 000 zł. 



każda z nich, polegające na remoncie budynku, obejmującym roboty budowlano-

montażowe oraz instalacyjne wszystkich branż (w tym wentylacyjnej).  

B. Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w następującym zakresie:  

a) osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania  w specjalnościach: 

- architektonicznej – co najmniej 1 osoba, 

- konstrukcyjno-budowlanej – co najmniej 1 osoba,  

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych – co najmniej 1 osoba, 

-   instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych, w tym wentylacji i klimatyzacji – co  

najmniej 1 osoba, 

b) osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalnościach: 

- konstrukcyjno-budowlanej – co najmniej 1 osoba,  

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych                                    

i elektroenergetycznych – co najmniej 1 osoba. 

- instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych, w tym wentylacji i klimatyzacji – co 

najmniej 1 osoba. 

 

Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów  

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie  będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów (w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

Jeżeli Wykonawca, powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 

warunków udziału w postępowaniu - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, 

o którym mowa w pkt. VI. 1.1. 

 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w okolicznościach, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

3. Dodatkowe podstawy wykluczenia wykonawcy (w związku z art. 24 ust. 5 pkt. 1) - ustawy Prawo 

zamówień publicznych: 

 Z udziału w postępowaniu zostanie wykluczony Wykonawca, w stosunku do którego otwarto 

likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest 

przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację 
jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. 

U. z 2017 r., poz. 1508 ze. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który 

po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli 

układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 ze. zm.).  Zamawiający nie przewiduje dodatkowych 

podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu. 



  

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

VI. 1. Do oferty Wykonawca musi dołączyć: 
1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 i 2 

 do SIWZ. 

 Informacje zawarte w tych oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca 

nie podlega wykluczeniu (załącznik nr 1) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 

(załącznik nr 2) - dokumenty należy złożyć w formie oryginału. 
 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia,        

o których mowa powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się                  
o zamówienie. Oświadczenia mają potwierdzić spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu w  zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.   

2)    Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani 

do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika. Pełnomocnictwo 

powinno zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania  

w postępowaniu i zawarcia umowy.  

3)  Formularz ofertowy – wg formularza załączonego do SIWZ - należy złożyć w formie  

oryginału  

4) Oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona notarialnie - w przypadku gdy 

Wykonawca działa przez pełnomocnika. 

 

 W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 

podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie  będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych  

podmiotów (w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby  

realizacji zamówienia.  

Jeżeli Wykonawca, powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 

warunków udziału w postępowaniu - zamieszcza informacje o tych podmiotach odpowiednio  

w oświadczeniu w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 i 2, o których mowa powyżej. 

 

 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,            

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 

zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu w zakresie wskazanym w załączniku  

nr 1, o którym mowa powyżej . 

  

 VI. 2. Wykonawca na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, zobowiązany będzie do przekazania 

Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć 
wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.  

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokument powinien 
złożyć  każdy z Wykonawców. 
 



VI. 3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień 
złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu:  

1. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej              

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 zł. 

2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wykazujący co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej 1 000 000 zł. lub 

co najmniej dwie roboty budowlane o wartości co najmniej 500 000 zł. każda z nich, polegające 

na remoncie budynku, obejmującym roboty budowlano-montażowe oraz instalacyjne wszystkich 

branż (w tym wentylacyjnej), wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i 

podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, 

czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy 

roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy 

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 

na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 

dokumenty. 

3. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakresu  wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi 

osobami. Wykaz ten dotyczy następujących osób: 

a) posiadających uprawnienia do projektowania  w specjalnościach: 

- architektonicznej – co najmniej 1 osoba, 

- konstrukcyjno-budowlanej – co najmniej 1 osoba,  

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych – co najmniej 1 osoba, 

-   instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych – co najmniej 1 osoba, 

b) posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: 

- konstrukcyjno-budowlanej – co najmniej 1 osoba,  

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych                                    

i elektroenergetycznych – co najmniej 1 osoba. 

- instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych – co najmniej 1 osoba. 

 

VI. 4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej  oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na 

dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia: 

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokument powinien złożyć 
każdy z Wykonawców.  



W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy  - Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca powinien złożyć 
dokument dotyczący tych podmiotów. 

 
Oświadczenia Wykonawcy, podmiotów na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca  

na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz oświadczenia podwykonawców, składane są               
w oryginale. 

Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność  
z oryginałem. 

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 
 
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się  z Wykonawcami:  
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający                 

i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem: (56) 46 213 34 lub drogą elektroniczną 
przetargi@bieganski.org 

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

niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminem składania 

ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później 

niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

 

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszczać będzie na stronie internetowej: 

www.przetargi.bieganski.org 

 

Do kontaktów z Wykonawcami upoważnieni są:  
Pani Beata Adrych-Kołodziejczak – specjalista w Dziale Zamówień Publicznych, tel. (56) 6413475 

faks (56)4621334.– w sprawach związanych z procedurą, 
Pan Tadeusz Bednarczyk – kierownik Działu Remontowo-Eksploatacyjnego, tel. (56) 6413520                 

– w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia. 

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium:  nie dotyczy niniejszego postępowania. 

 

IX. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu złożenia oferty. 

 

X. Opis sposobu przygotowywania oferty: 
Oferta powinna być napisana w j. polskim, maszynowo, komputerowo lub nieścieralnym atramentem.  

Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. 

Wskazane jest aby wszystkie strony oferty były zszyte, zbindowane lub w inny sposób trwale złączone    

w celu zapobieżenia ich dekompletacji.  

Wskazane jest aby pierwszą stronę oferty przetargowej stanowił spis treści zawierający wykaz 

dokumentów wchodzących w skład oferty, z podaniem numeru strony oferty, na której dany dokument 

się znajduje oraz ilość wszystkich stron oferty. 

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 



W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej 

oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, winien poinformować 
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Jeżeli złożono ofertę, 
której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną 
dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z 

tymi przepisami. W związku z tym, w takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcę w 

ofercie jako „cena brutto” nie może zawierać podatku VAT, który zamawiający będzie miał 

obowiązek rozliczyć.  
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zamknięta w sposób gwarantujący 

zachowanie w poufności jej zawartości oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu  otwarcia 

ofert. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru: 
 

Przetarg nieograniczony – wykonanie zadania pn.: „Remont i dostosowanie pomieszczeń  
w celu utworzenia Dziennego Centrum Wsparcia dla Dorosłych Osób Niesamodzielnych 

w Grudziądzu ukierunkowanego na realizację regionalnej polityki społecznej ze 
szczególnym uwzględnieniem polityki senioralnej” 

oraz  

Znak sprawy: DRE/1/PN/18 
„Nie otwierać przed 16.07.2018 r. godz. 12.00” 

 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania 

koperty. 
Wskazane jest, aby Wykonawca umieścił w kopercie zawierającej ofertę również osobną kopertę 
zawierająca dokumenty zastrzeżone, jeżeli zachodzi taki przypadek. 

 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
Ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście w Regionalnym Szpitalu 

Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. L. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz, 

Budynek T, I piętro, pok. nr 108 a, codziennie od godz. 8.00 do godz. 14.00 (oprócz dni wolnych od 

pracy), nie później niż do 16.07.2018 r. godz. 11.30. 

Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego w  

Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17, Budynek T,  parter - Dział Zamówień Publicznych, w dniu 

16.07.2018 r. o godz. 12.00. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 

 

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje  

dotyczące: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; firm oraz adresów 

wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; a także oferowanego okresu gwarancji, 

Informacje te zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.przetargi.bieganski.org w miejscu,  

w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o przedmiotowym postępowaniu. 

 

XII.   Cena oferty to wartość brutto obejmująca wszystkie zobowiązania finansowe Zamawiającego 

względem Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia i powinna być wyrażona w PLN. Cena ma 

charakter ryczałtowy. 



 

XIII.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
 podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 
(1) Cena  –  60 % 

(2) Gwarancja  – 20% 

(3) Termin wykonania robót budowlanych  – 20% 

 

Ocena ofert według wyżej wymienionych kryteriów nastąpi w następujący sposób: 
 
(1) Kryterium ceny. 

Ocena ofert zostanie dokonana według następującego wzoru: 

 

Ocena punktowa danej oferty  =     cena najniższa     x  60              

                                                     cena danej oferty 

Wykonawca w ramach tego kryterium będzie mógł otrzymać maksymalnie 60 punktów. 

 

 (2) Kryterium gwarancji. 

Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu 

ofertowym okresu gwarancji według następującej punktacji: 

1) udzielenie co najmniej 3 lat gwarancji - 0 pkt 

2) udzielenie co najmniej 5 lat gwarancji - 10 pkt 

3)  udzielenie co najmniej 7 lat gwarancji - 20 pkt 

Zadeklarowany okres trwania gwarancji musi być podany w pełnych latach i nie może być krótszy niż 

3 lata od daty wykonania zamówienia. 

Wykonawca w ramach tego kryterium będzie mógł otrzymać maksymalnie 20 punktów. 

 

(3) Kryterium terminu wykonania robót budowlanych. 

Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu 

ofertowym terminu wykonania robót budowlanych, w tym montażowych oraz instalacyjnych, według 

następującej punktacji: 

1) do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.- 0 pkt 

2) do 5 miesięcy od daty zawarcia umowy - 10 pkt 

3)  do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy - 20 pkt 

Zadeklarowany termin wykonania robót budowlanych musi być podany w pełnych miesiącach i nie 

może być dłuższy niż 6 miesięcy od daty zawarcia zamówienia. 

Wykonawca w ramach tego kryterium będzie mógł otrzymać maksymalnie 20 punktów. 

 

Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez daną ofertę w zakresie powyższych 
kryteriów. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów.  



Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 

ten sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę 
najniższą ceną 
 
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadania, czy 

Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu 

oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenią 
spośród pozostałych ofert. (art. 24 aa ust. 1 i 2 Pzp).  

 

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
 zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

Po wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie powiadomiony o miejscu i 

terminie zawarcia umowy. 

1. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. 

konsorcjum) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Zamawiający 

zaleca, aby umowa ta zwierała zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, jaki będzie realizował 

każdy z Wykonawców występujących wspólnie, chyba, że dokument ten został złożony przez 

Wykonawcę w ofercie. 

2. W przypadku, gdy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta wykonawcy prowadzącego 

działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość złożonej 

przez niego oferty przekroczy dwukrotność kapitału zakładowego spółki, wówczas przed 

podpisaniem umowy wykonawca przedłoży dokument wymagany treścią art. 230 ustawy z dnia 15 

września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1577 ze zm.), chyba, że 

dokument ten został złożony przez wykonawcę w ofercie. 

3. W przypadku, gdy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta wykonawcy prowadzącego 

działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, 

przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. 

 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy – nie dotyczy    

        niniejszego postępowania. 
 
XVI.  Wzór umowy.  
 

 

WZÓR UMOWY 
 

 

U M O W A   Nr    /   / 

zawarta w dniu                 r. 

w rezultacie dokonania wyboru oferty w  trybie przetargu nieograniczonego  

na wykonanie zadania pn.: „Remont i dostosowanie pomieszczeń w celu utworzenia 
Dziennego Centrum Wsparcia dla Dorosłych Osób Niesamodzielnych w Grudziądzu, 



ukierunkowanego na realizację regionalnej polityki społecznej ze szczególnym 
uwzględnieniem polityki senioralnej” 

 
 

pomiędzy: 

Regionalnym Szpitalem Specjalistycznym im. dr. Wł. Biegańskiego, ul. Sikorskiego 32, 86-300 

Grudziądz, wpisanym do KRS w Sądzie Rejonowym w Toruniu pod numerem; 0000002976, 

działającym jako inwestor, reprezentowanym przez: 

Marka Nowaka  -  Dyrektora, 

zwanym dalej Zamawiającym 

a   

reprezentowanym przez:  

1.  

2.  

zwanym dalej Wykonawcą. 
 

 

§ l 

Wykonanie umowy. 

 

1. Przedmiotowe zamówienie pn.: „Remont i dostosowanie pomieszczeń w celu utworzenia 

Dziennego Centrum Wsparcia dla Dorosłych Osób Niesamodzielnych w Grudziądzu 

ukierunkowanego na realizację regionalnej polityki społecznej ze szczególnym 

uwzględnieniem polityki senioralnej”  dofinansowane będzie ze środków pomocowych Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne 

kadry, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.2 

Inwestycje w infrastrukturę społeczną. 
2. Przedmiotem umowy jest sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie 

przedmiotowego remontu w formule „zaprojektuj i wybuduj” – na podstawie programu 

funkcjonalno-użytkowego (PFU). 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące etapy  

3) sporządzenie w 5 egzemplarzach dokumentacji projektowej, w tym specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót niezbędnych do prawidłowego wykonania 

zamówienia, a także uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji 

administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę oraz dokumentów niezbędnych do 

podpisania umów przyłączenia do sieci zamontowanych przez Wykonawcę instalacji, 

4) wykonanie robót budowlano – montażowych oraz instalacyjnych zgodnie z zatwierdzoną 
przez Zamawiającego dokumentacją projektową wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji 

odpowiedzialnych organów, w tym pozwolenia na użytkowanie. 

4. Miejsce realizacji zamówienia: ul. Dywizjonu 303 nr 4, 86-300 Grudziądz. 

5. Wykonawca opracuje harmonogram realizacyjny przedmiotu umowy, który winien być   
przedłożony Zamawiającemu do akceptacji. 

Zgodnie z art. 29 ust.3a Ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp), Zamawiający 

wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących przedmiotowe roboty, jeśli wykonanie tych czynności polega na 

wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy. Obowiązek ten dotyczy czynności objętych przedmiotowym zamówieniem, tj. robót 

budowlanych, instalacyjnych elektrycznych, instalacyjnych sanitarnych. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty 

zawarcia  umowy imiennego wykazu ww. osób wraz z określeniem wykonywanych przez nie 

czynności oraz z oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie ich na podstawie umowy o 

pracę i podaniem rodzaju umowy o pracę (umowa na czas określony/ nieokreślony, wymiar 

etatu). Oświadczenie powinno zawierać ponadto dokładne określenie podmiotu składającego 



oświadczenie, datę złożenia oświadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub  Podwykonawcy. Analogiczny wykaz osób wraz z 

oświadczeniem dotyczącym zatrudnienia ww. osób na podstawie umowę o pracę i nie 

zaleganiu z wypłatą wynagrodzenia na dzień złożenia oświadczenia Wykonawca zobowiązany 

jest przedłożyć w terminie 7 dni na każde żądanie Zamawiającego. Powyższy obowiązek 

dotyczy również wszystkich podwykonawców uczestniczących w realizacji przedmiotowego 

zamówienia. 

 

§ 2 

Terminy realizacyjne. 

 

Przedmiot umowy należy zrealizować w następujących terminach:  

1) sporządzenie dokumentacji projektowej: do 8 tygodni od daty zawarcia umowy. 

2) wykonanie robót budowlanych, w tym montażowych oraz instalacyjnych: do 6 miesięcy od 

 daty zawarcia umowy. 

 

§ 3 

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy. 

 

1.    Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz ze wskazaniem: 

 a) punktów poboru energii elektrycznej i wody, 

b) miejsca na składowanie gruzu, śmieci i innych odpadów, 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

3) odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz odbiory częściowe, 

4) odbiór przedmiotu umowy po jego wykonaniu, 

5) sfinansowanie zadania przez realizację faktur wystawionych na podstawie 

obowiązujących dokumentów uzasadniających ich wartość.  
6) przekazanie Wykonawcy opracowania pn. „Procedury wprowadzania do obrotu  

i stosowania wyrobów budowlanych w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym                

w Grudziądzu”, 

2.    W ramach realizacji umowy Wykonawca odpowiedzialny jest za: 

1)  opracowanie harmonogramu realizacyjnego, 

2)  sporządzenie dokumentacji projektowej wielobranżowej pozytywnie zaopiniowanej przez 

   uprawnione organy i zaakceptowanej przez Zamawiającego wraz z uzyskaniem pozwolenia 

   na budowę  
3)  wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania  

 i odbioru robót, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

 stosownie do szczegółowego harmonogramu realizacyjnego, 

4)  przestrzeganie procedur wprowadzania materiałów budowlanych, 

5)  przekazanie wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego 

wraz z wszelkimi dokumentami dopuszczającymi przedmiot umowy do użytkowania 

zgodnie z przeznaczeniem, 

6)  wykonanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza budowy wraz z zasilaniem w energię 
 elektryczną i wodę oraz zlikwidowanie go po zakończeniu prac, ochronę mienia 

 znajdującego się na terenie budowy oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny 

 pracy na terenie budowy i w jego otoczeniu, 

7)  segregację, składowanie, wywóz oraz utylizację odpadów budowlanych na swój koszt, 

8)  okazywanie Zamawiającemu (inspektorowi nadzoru) certyfikatów na znak bezpieczeństwa, 

 atestów, deklaracji zgodności na materiały i urządzenia przed ich wbudowaniem, stosownie 

 do procedur wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych w Regionalnym 

 Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu, 

9)  zgłaszanie Zamawiającemu wykonania robót zanikowych lub ulegających zakryciu oraz 

 przedmiotów odbiorów częściowych wpisem do dziennika budowy, 

10) ścisłe przestrzeganie poleceń nadzoru inwestorskiego, 



11) przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót, pozwalającej na ocenę 
 należytego wykonania robót zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz zasadami 

 wiedzy technicznej, 

12) usunięcie ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

13) wykonywanie robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż., 
14) udokumentowanie zawarcia umów ubezpieczeniowych z tytułu szkód oraz od 

odpowiedzialności cywilnej, 

3. Wykonawca ponosi winę za rozwiązania niezgodne z zasadami współczesnej wiedzy, 

obowiązującymi przepisami i normami. 

4.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za błędne rozwiązania, jeżeli w 

wyniku ich zastosowania Zamawiający poniósł szkodę. 
 

§ 4 

Warunki płatności. 

 

1. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest cena ryczałtowa. 

2. Wysokość wynagrodzenia za przedmiot umowy wyniesie netto …........................ zł (słownie:  

…................................................................ 00/100), brutto: …........................... zł (słownie: 

…..........................................................................  00/100). 

3. Wynagrodzenie jest ostateczne, uwzględnia wszystkie elementy kosztowe i inflacyjne w okresie 

realizacji przedmiotu umowy oraz uwzględnia wszystkie prace i czynności, które są niezbędne do 

osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych przy przekazaniu przedmiotu umowy do 

eksploatacji, nawet gdyby nie były ujęte w programie funkcjonalno - użytkowym. 

4. Ryczałt nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy. 

5. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki 

ustawowe. 

6. Wierzytelność nie może być przedmiotem cesji, zastawu, przelewu na rzecz osób trzecich bez 

pisemnej zgody podmiotu tworzącego Szpital.  

7. Wykonawca nie może korzystać z instytucji poręczenia (art. 876-887 Kodeksu Cywilnego) przy 

realizacji niniejszej umowy w trakcie jej trwania jak i po wykonaniu umowy.   

8. Płatność będzie zrealizowana za wykonany i odebrany przez Zamawiającego przedmiot umowy w 

terminie 45 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu faktury wystawionej na podstawie 

podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy, przy czym pierwsza 

transza płatności w wysokości 50 % wynagrodzenia umownego nastąpi po 30 dniach, a druga 

transza pod warunkiem zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom, co 

powinno być udokumentowane Zamawiającemu, w terminie 15 dni od dokonania zapłaty 

pierwszej transzy przez Zamawiającego.   

 

§ 5 

Warunki odbioru robót. 

 

1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości do odbioru robót zanikowych            

i częściowych oraz odbioru końcowego.  

Wraz ze zgłoszeniem odbiorów Wykonawca złoży wszystkie dokumenty niezbędne do 

wykonania czynności odbiorowych. 

2. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystąpi do odbioru robót 

zanikowych i częściowych (zgodnie z harmonogramem) oraz w terminie 7 dni roboczych od daty 

zawiadomienia do odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o terminie przystąpienia do odbioru, a w razie 

braku możliwości przystąpienia do odbioru wskaże podstawę uniemożliwiającą rozpoczęcie 

odbioru wykonanych robót i proponowany nowy termin. 

3. Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 



2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a) jeżeli umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio cenę, 
b)  jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 

odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

4. Strony ustalają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad. 

 

§ 6 

Warunki gwarancji i rękojmi. 

1. Wykonawca udziela na przedmiot umowy co najmniej trzyletniej gwarancji: 

2. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu 

umowy, przekazanego protokołem odbioru w użytkowanie. 

3. Szczegółowe warunki gwarancji określone będą w karcie gwarancyjnej. Wraz z kartą 
gwarancyjną muszą zostać dostarczone dokumenty dotyczące zainstalowanych urządzeń. 

4. Wymagane w okresie gwarancji przeglądy mogą być wykonywane przez Zamawiającego pod 

warunkiem posiadania certyfikatu uprawniającego do ich wykonywania albo przez Wykonawcę 
lub inny podmiot posiadający certyfikat. 

5. Strony dokonają ostatniego przeglądu gwarancyjnego przed upływem okresu gwarancji, a 

stwierdzone wówczas usterki Wykonawca usunie niezwłocznie w ramach gwarancji. 

6. Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji Zamawiający może egzekwować 
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. 

7. Okres rękojmi kończy się z upływem 24 miesięcy, licząc od dnia zakończenia okresu gwarancji. 

 

§ 7 

Kary umowne. 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej: 

a) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego  

brutto za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu odbioru 

albo w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego 

brutto za każdy dzień zwłoki w ich usunięciu, 

c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę  lub przez Zamawiającego z przyczyn, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego 

brutto, 

d) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości dotyczących 

zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, o których mowa w § 1 pkt 4 umowy - w wysokości 500,00 zł za 

każdą stwierdzoną nieprawidłowość, dotyczącą zarówno udokumentowania jak i 

faktycznego  zatrudnienia tych osób,  

e) za niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanego oświadczenia w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności konserwacji dźwigów w 

wysokości 500 złotych, 

2. Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia naruszenia wskazanego w punktach 1.d) lub 1. e) w 

terminie 7 dni, a nie usunięcie skutkować będzie naliczeniem kary umownej z tytułu odstąpienia 

od umowy z winy Wykonawcy.   

3. Strony ustalają, że w przypadku wystąpienia powyższych okoliczności Zamawiający naliczy kary 

zgodnie z ww. warunkami, a w przypadku okoliczności wymienionych w punktach 1.d) lub 1. e) 

Zamawiający potrąci je z wystawionych faktur. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli 

szkoda wynikająca z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewyższy 

wysokość kar umownych.  



5. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki, staje się wymagalne: 

a) za pierwszy dzień zwłoki - w tym dniu, 

b) za każdy następny dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni. 

 

§ 8 

Postanowienia dotyczące podwykonawców. 

 

1. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu 

podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed 

przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał, o ile są już znane, nazwy albo 

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o 

wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 

zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 

w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany oraz – w terminie 7 dni od 

zawarcia – poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian. 

4. Termin na zgłaszanie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian wynosi 7 dni od ich 

przedłożenia przez Wykonawcę. 
5. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 

usługi, oraz jej zmian – z wyjątkiem umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 

lub usługi o wartości do 0,5 % wartości niniejszej umowy. 

6. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego 

Zamawiającemu dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na zasadach określonych w § 4 pkt. 8. 

7. Termin zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynosi 14 dni od daty przedłożenia 

przez podwykonawcę zatwierdzonego świadectwa płatności. 

8. Umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami muszą być zgodne z zasadami 

wynikającymi z treści niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

9. Kary umowne z tytułu lekceważenia interesu  podwykonawców wynosić będą w przypadku: 

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom: 0,5 % należnego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, 

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany: 5 % wynagrodzenia umownego brutto, 

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany: 5 % wynagrodzenia umownego brutto, 

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty: 5 % wynagrodzenia 

umownego brutto. 

 

§ 9 

Odstąpienie od umowy. 

  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez obowiązku zapłaty kar umownych: 



1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - 

odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach, 

2) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny,  

3) jeżeli Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 7 dni, 

4) jeżeli Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z warunkami technicznymi lub w sposób nie 

gwarantujący terminowego wykonania przedmiotu umowy. 

Odstąpienie od umowy pod rygorem nieważności powinno nastąpić na piśmie. 

2.  W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) W terminie 7 dni od odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji na dzień odstąpienia, 

2) Zabezpieczenie przerwanych robót nastąpi na koszt strony odstępującej od umowy, z 

zastrzeżeniem ust.1 pkt. 2 - 4 oraz § 5 ust. 3 pkt.2 lit. b) „Warunki odbioru robót”, kiedy to 

koszty zabezpieczenia  pokrywa Wykonawca,  

3) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do:  

a)  dokonania odbioru przerwanych robót i zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia, w wysokości proporcjonalnej do stanu zaawansowania 

robót, 

b)  przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy, 

4) W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego lub przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 1 pkt. 3 lub pkt. 4 

oraz w § 5 ust. 3 pkt. 2 lit. b) „Warunki odbioru robót” - Zamawiający obciąży Wykonawcę 
kwotą wynikającą z różnicy ceny uzgodnionej z kolejnym wykonawcą za realizację 
pozostałego do wykonania zakresu robót a pozostałą do zapłaty ceną ryczałtową za tenże, 

niezrealizowany przez Wykonawcę zakres robót. 

 

§ 10 

Zmiany postanowień umowy. 

 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 Pzp.  

3. Zamawiający, zgodnie z art. 144  ust. 1 pkt. 1 Pzp przewiduje możliwość zmiany – z zastrzeżeniem 

formy przewidzianej w ust. 1 – postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:   

1) zmiany ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT - w takim przypadku zmiana ceny 

nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT z 

zachowaniem ceny netto, która  pozostaje bez zmian; 

2) zmiany terminów realizacyjnych będących następstwem działania organów administracji lub 

osób indywidualnych, w szczególności: 

a) gdy pomimo wystąpienia o wydanie decyzji administracyjnej, warunków technicznych lub 

innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy w terminie 

ustawowo przewidzianym dla danej czynności organ administracji publicznej lub inna 

upoważniona instytucja nie wyda stosownego dokumentu lub decyzji,  

b) gdy pomimo dochowania należytej staranności przez Wykonawcę pozyskanie stosownych 

uzgodnień od gestorów sieci, innych podmiotów lub osób, których opinia lub zgoda będzie 

wymagana przepisami prawa, przedłuży się w czasie ponad termin zwyczajowo przyjęty dla 

danej czynności, 

c) zadziałania siły wyższej lub wystąpienia klęski żywiołowej; 

3) jeżeli powstanie konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej czy 

specyfikacjach technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 

 



§ 11 

Postanowienia końcowe. 

 

1. Nadzór nad prawidłową realizacją umowy sprawują: 
1) ze strony Zamawiającego: ……………………………………………………… 

2) ze strony Wykonawcy: ................................................................................ 

2. Ewentualne sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy strony będą rozstrzygały 

polubownie, a w razie nie osiągnięcia przez strony porozumienia spory podlegać będą rozpoznaniu 

przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy - Prawo Zamówień 

 Publicznych i Kodeksu Cywilnego. 

4. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze        

stron. 

 

Zamawiający:          Wykonawca: 
 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia: 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy 

– Prawo zamówień publicznych (Pzp), przysługują środki ochrony prawnej przewidziane cytowaną 
ustawą.  
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 

Pzp.  

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. 

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. 

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci 

elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego 

rodzaju podpisu. 

Odwołujący przesyła kopie 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 przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 

Pzp zdanie drugie, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.  

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz 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. 

Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej wymienione wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w 

którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.   

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 



sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 

7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.  

Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

Szczegółowe  zasady  wnoszenia  środków  ochrony  prawnej  zawarte  są   w Dziale  VI Ustawy – 

Prawo zamówień publicznych. 

 

XVIII.   Klauzula informacyjna 
  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

ADMINISTRATOR 

Administratorem danych osobowych jest Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr  Władysława 
Biegańskiego w  Grudziądzu (86-  300)  Grudziądz ul. dr Ludwika Rydygiera 15/17, wpisany do 

Rejestru SPZOZ Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII 

Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000002976  

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ 
INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 

1. Kontakt do administratora danych osobowych: 

email: serketariat.dyrekcja@bieganski.org,  lub pisemnie na adres siedziby administratora - 

(86-300)  Grudziądz ul. dr Ludwika Rydygiera 15/17, 56 641 35 79 

2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: 

e-mail: inspektor@bieganski.org lub pisemnie na adres siedziby administratora (86-300) 

Grudziądz, ul. dr Ludwika Rydygiera 15/17,  

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych. 

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące 

postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy: 

DRE/1/PN/18 . 

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 

lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; Informuje, że dane te 

mogą być przetwarzane w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez Administratora Danych 

w związku z prowadzoną przez niego działalnością. 



obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem                         

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;   

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

Posiada Pani/Pan: 

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;   

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,                   

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

Nie przysługuje Pani/Panu: 

• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO.  

 

Grudziądz, dnia 29.06.2018 r. 

  



Załącznik Nr 1                                                                                 Zamawiający: 
Regionalny Szpital 

Specjalistyczny  

im. dr Władysława 

Biegańskiego  

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 

Grudziądz 
 (pełna nazwa/firma, adres) 

 
Wykonawca: 
………………………………

………………………………

……………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności 
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
………………………………

………………………………

……………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 
do reprezentacji) 
 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont i 
dostosowanie pomieszczeń w celu utworzenia Dziennego Centrum Wsparcia dla 
Dorosłych Osób Niesamodzielnych w Grudziądzu ukierunkowanego na realizację 
regionalnej polityki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem polityki senioralnej” 
(znak sprawy: DRE/1/PN/18) znak(nazwa postępowania), prowadzonego przez  Regionalny 
Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego ul. Rydygiera 15/17, 86-300 
Grudziądz (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 



2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na 

podstawie ww. przepisu] 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp . 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

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

(podpis) 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w 

art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………..……

……………...........………………………………………………………………………………………………

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

………………………… 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

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

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą 

podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

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

(podpis) 

 

 

 

 

 



[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy 

Pzp] 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 

podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

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

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

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

(podpis) 

 

 

 

 

 
 



Załącznik nr 2                                                                                  Zamawiający: 

Regionalny Szpital 

Specjalistyczny  

im. dr Władysława 

Biegańskiego  

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 

Grudziądz 
(pełna nazwa/firma, adres) 

Wykonawca: 

………………………………

………………………………

………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności 
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 

………………………………

………………………………

………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 
do reprezentacji) 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont i 

dostosowanie pomieszczeń w celu utworzenia Dziennego Centrum Wsparcia dla 

Dorosłych Osób Niesamodzielnych w Grudziądzu ukierunkowanego na realizację 

regionalnej polityki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem polityki senioralnej” 

(znak sprawy: DRE/1/PN/18 (nazwa postępowania), prowadzonego przez Regionalny Szpital 

Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz (oznaczenie 

zamawiającego), oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. 

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu). 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  



          ………………………………………… 

(podpis) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i 

właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na 

zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

………………………………………………………………………. 

..……………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

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

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

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

(podpis) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


