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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

(SIWZ) 
 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIZSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W 

PRZEPISACH 

WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 

2004 

PRAWO ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH 
NA: 

 

„Utworzenie gabinetów zabiegowych - remont istniejącego budynku SP ZZOZ 

w Kozienicach III” 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

1.1. Nazwa Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w 

Kozienicach (dalej: SP ZZOZ w Kozienicach). 

1.2. Adres Zamawiającego: 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach ul. Al. Wł. Sikorskiego 10 

26-900 Kozienice 

telefon: 48 679 72 00, faks: 48 679 59 30 

REGON: 670146450,  NIP: 812-16-45-639 
bip.szpitalkozience.pl 

sekretariat@szpitalkozienice.pl 

1.3. Godziny pracy Zamawiającego: 730 - 1505 w dni robocze. 

1.4. Godziny pracy kasy Zamawiającego: 1100 – 1230 w dni robocze. 

1.5. Wszelkie informacje prosimy składać pisemnie w godzinach pracy Zamawiającego, do Kancelarii 

na adres Zamawiającego. 

1.6. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaże Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w 

formie pisemnej. W takim przypadku Zamawiający naliczy niżej wymienioną kwotę: 

1.6.1. cena formularzy przy odbiorze w siedzibie Zamawiającego: 0,56 PLN + VAT za 1 stronę. 

1.6.2. cena formularzy za zaliczeniem pocztowym: 0,56 PLN + VAT za 1 stronę + koszty przesyłki. 

1.7. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaże kopię dokumentacji postępowania, w tym kopie 

złożonych ofert w formie pisemnej. W takim przypadku Zamawiający naliczy niżej wymienioną kwotę: 

1.7.1. cena dokumentacji przy odbiorze w siedzibie Zamawiającego: 0,56 PLN + VAT za 1 stronę, 

1.7.2. cena dokumentacji za zaliczeniem pocztowym: 0,56 PLN + VAT za 1 stronę + koszty przesyłki. 

1.8. Projekt pt. „Zwiększenie możliwości leczniczych  SP  ZZOZ w  Kozienicach w zakresie chorób 

układu krążenia, onkologicznych, kostno-stawowo-mięśniowych i układu oddechowego poprzez zakup 

aparatury diagnostycznej, centralizację AOS i współpracę z POZ oraz uruchomienie pracowni 

endoskopii” realizowany w ramach Osi Priorytetowej 6 „Jakość życia”, Działanie 6.1 „Infrastruktura 

ochrony zdrowia”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 
 

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego na mocy art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. 

Dz. U. z 2018 r., poz 1986  z późn. zm. ), zwanej dalej Ustawą . 

2.2. Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych udostępnionym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych , w siedzibie 

oraz na stronie internetowej Zamawiającego: bip.szpitalkozienice.pl 

2.3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostały na stronie internetowej 

zamawiającego: bip.szpitalkozienice.pl od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

2.4. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 

2.5. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami Ustawy. 

http://www.szpitalkozience.pl/
http://www.szpitalkozienice.pl/
http://www.szpitalkozienice.pl/


2.6. Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. może unieważnić postępowanie o udzielenie 

zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z 

pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 

które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu 

przyznane. 

2.7. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 
 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zadania pn.: „Utworzenie gabinetów 

zabiegowych - remont istniejącego budynku SP ZZOZ w Kozienicach” w ramach projektu RPMA.06.01.00-

14-a001/17  - Zwiększenie możliwości leczniczych SP ZZOZ w Kozienicach w zakresie chorób układu 

krążenia, onkologicznych, kostno-stawowo-mięśniowych i układu oddechowego poprzez zakup aparatury 

diagnostycznej, centralizację AOS i współpracę POZ  oraz uruchomienie pracowni endoskopii” w formule 

„zaprojektuj i zbuduj” na podstawie posiadanego przez Zamawiającego Programu  Funkcjonalno-

Użytkowego.  Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje: 

3.1.1. przeprowadzenie wizji lokalnej, 

3.1.2. wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, 

3.1.3. sporządzenie ostatecznej koncepcji gabinetów zabiegowych w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

3.1.4. opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę we właściwym organie  

administracji architektoniczno-budowlanej (jeżeli przepisy prawa tego wymagają), 

3.1.5. opracowanie projektu technologicznego w uzgodnieniu z Zamawiającym i zatwierdzenie przez     

Rzeczoznawców higieniczno-sanitarnego i p.poż. (jeżeli przepisy prawa tego wymagają), 

3.1.6. opracowanie projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, przedmiaru robót, 

3.1.7.  uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich niezbędnych decyzji /zgłoszeń 

administracyjnych i uzgodnień dla wykonania całego zadania we właściwych urzędach oraz poniesienie   

związanych z tym kosztów, 

3.1.8.  sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego /operatywnego/ inwestycji z podziałem na   

poszczególne obszary, 

3.1.9.  ustanowienie kierownika budowy oraz koordynatora zespołu projektowego, 

3.1.10. przygotowanie niezbędnych dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wykonanego 

zadania /dokumentacja powykonawcza/, 

3.1.11.  wykonanie prac budowlanych. 

 

3.2. Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV): 

71221000-3  Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

71223000-7  Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych 

71340000-3  Zintegrowane usługi inżynieryjne 

45215143-1  Roboty budowlane w zakresie sal diagnostycznych 

45215140 -0  Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 

45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 

45330000-0  Roboty instalacyjne i wodno –kanalizacyjne 

 
4.  Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.  
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 
5.  Informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 

6) i 7) Ustawy, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. 

Zamawiający  nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art.67 

ust. 1 pkt 6) i 7) Ustawy. 
 
6.  Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą                        

odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie. 

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

7.  Możliwość udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 



Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

8. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

8.1.  Zamawiający wymaga udzielenia  min. 36 m-cy gwarancji na wykonane prace budowlane.  

8.2. Termin realizacji zamówienia: Rozpoczęcie wszystkich etapów realizacji przedmiotu zamówienia: dzień 

po podpisaniu umowy. 

8.3.  Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia nie dłużej niż do  15 września 2019 r. 
 
9. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania:  
9.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy: 

9.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu: Zamawiający nie określa warunków udziału w 

postępowaniu Kompetencje lub uprawnienia  Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie 

precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań,; 

9.2.1.  Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:    

9.2.2. Wykonawca, który wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie 

mniejszej niż 300 000,00 zł (słownie zł: sto tysięcy i 00/100). 

9.2.3. Wykonawca posiada ubezpieczenie  od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności w tym za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z 

prowadzonymi pracami, na kwotę nie niższą niż 300 000,00 zł (słownie zł: sto tysięcy i 00/100). 

 

Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności 

członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) ubezpieczenie winien posiadać każdy z wykonawców 

występujących wspólnie z zastrzeżeniem, iż suma gwarancyjna każdej polisy nie może być niższa 150 

000,00 zł lub wszyscy wykonawcy łącznie winni być ubezpieczeni w ramach jednej polisy której suma 

gwarancyjna nie nie może być niższa od kwoty 300 000,00 zł.. 

 

9.2.4.  Zdolności techniczne i zawodowe, niezbędne do wykonania zamówienia   

9.2.5. Wykonali w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli, 

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – to w tym okresie co najmniej 2 roboty polegające na pracach budowlanych w obiekcie - 

budynku szpitala lub zakładu opieki medycznej objętego klasą obiektu 1264 wg Polskiej Klasyfikacji 

Obiektów Budowlanych, obejmujące zakresem roboty ogólnobudowlane na kwotę min. 300 000,00 

złotych, lub zrealizowali w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego  i prawidłowo 

ukończyli, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – to w tym okresie -Wykonali co najmniej 2 roboty w formule „zaprojektuj i 

zbuduj” w czynnym obiekcie - budynku szpitala lub zakładu opieki medycznej objętego klasą obiektu 

1264 wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych obejmująca zakresem roboty ogólnobudowlane 

na kwotę min. 300 000,00 złotych. 

       

 Wykonawca zobowiązany będzie wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował: 

9.2.6. co najmniej 1 osobą która będzie pełnić funkcję kierownika budowy  posiadającą uprawnienia 

budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,  

9.2.7. co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 

specjalności konstrukcyjno -budowlanej z co najmniej 5 - letnim doświadczeniem zawodowym w 

samodzielnym projektowaniu po uzyskaniu uprawnień. 

 

W/w osoby wskazane do pełnienia funkcji technicznych  muszą posiadać ważne uprawnienia 

budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 

1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio 

obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w 

którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z 

ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz.65). 

 

 



UWAGA! 

Zamawiający dopuszcza łączenie przez jedną osobę kilku funkcji wskazanych powyżej. 

 

9.3. Dokonali Wizji lokalnej 

9.3.1. Wykonawca przed złożeniem oferty na realizację przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest odbyć 

wizję lokalną. Celem potwierdzenia niniejszego warunku, Zamawiający podczas przeprowadzania wizji 

lokalnej, wyda Wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie zamówienia stosowne potwierdzenie odbycia 

wizji lokalnej, które należy załączyć do oferty (zgodnie z załącznikiem 3 do SIWZ). 

9.3.2.  Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień  11 lipca 2019 r.  

9.3.3. W celu odbycia wizji lokalnej należy zgłosić się w dniu 11 lipca 2019 r. o godz. 8:00, Wacław 

Woźniak – Inspektor Nadzoru Instalacji, tel.: 697 159 670 

9.3.4.  Zamawiający nie przewiduje dodatkowych terminów wizji lokalnej. 

 

9.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodów 

określonych w art. 24 ust. 1 Ustawy. 

10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, a także spełnianie przez Wykonawcę wymagań 

określonych przez Zamawiającego.  
10.1. Zgodnie z art. 24 aa Ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu. 

10.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 

informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 23) Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku gdy 

Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie niniejsze oświadczenie należy złożyć odrębnie dla 

każdego zadania – jeżeli dotyczy. 

10.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

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

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, 

tj.: 

Oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełniania, przez oferowane dostawy wymagań 

określonych przez Zamawiającego: 

10.4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 u.p.z.p 

Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w 

szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) odpis musi złożyć każdy z 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

10.5. wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 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. 

10.6. Informacje z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na sumę min.300 

000,00 zł (słownie zł: sto tysięcy i 00/100). 

10.7. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - w zakresie ubezpieczenia OC 

z sumą gwarancyjną min.  300 000,00 zł (słownie zł: sto tysięcy i 00/100). 

10.8. 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 informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

10.9. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych 

w art. 22a u.p.z.p. w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 

wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Wykonawca składa 

dokument/y określające w szczególności: 

10.9.1.  zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

10.9.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego, 

10.9.3.  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

10.9.4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

10.10. Wykonawca w odniesieniu do podmiotów na których zdolnościach lub sytuacji polega na 

zasadach określonych w art. 22a u.p.z.p. zobowiązany jest przedłożyć: 

10.10.1. odpis 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; 

10.11.  Pozostałe informacje dotyczące dokumentów. 

10.11.1. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy pzp, jeżeli zamawiający posiada 

oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 

poz. 570 j.t.), a Wykonawca wskazał w ofercie dokumenty którymi dysponuje Zamawiający zgodnie z 

art. 97 ust 1 u.p.z.p. lub adres pod którym można je pozyskać. 

10.11.2.  Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia 

wszelkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, 

spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że 

złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne do złożenia aktualnych oświadczeń 

lub dokumentów. 

10.11.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 10.15 

10.11.3.1.  składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy 

informacja albo dokument,  

10.11.3.2. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

10.11.3.2.1.  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

10.11.3.3.  Dokumenty, o których mowa pkt 10.22.3.1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu. Dokument, o którym mowa w  ppkt 10.22.3.2.1  powinien być wystawiony nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

10.11.3.4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, 

zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem 

osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 

dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

10.11.3.5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 



10.11.3.6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą: 

„spełnia-nie spełnia” na podstawie złożonych oświadczeń, dokumentów wymaganych przez 

Zamawiającego. Niespełnienie chociaż jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie 

wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą.11. Informacje o 

sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i 

dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami  
 
11.1. Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się 
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 
pocztowe (Dz. U. z 2018, poz. 2188), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r., poz. 123) - pocztą elektroniczną. 
11.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
11.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, 
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie 
treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający 
zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 
11.4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, 
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 
11.5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców, o którym mowa w art.. 38 ust. 3 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
11.6. Adres do korespondencji Zamawiającego, numer faksu, adres poczty elektronicznej, zostały podane 
w pkt. 1 SIWZ. 
11.7. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 
strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
11.8. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 
oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 2 lub ust. 3 lub ust. 3a Ustawy, 
oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/ poprawić) w formie 
wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu. Forma ta winna odpowiadać wymogom wynikającym ze 
stosownych przepisów prawa. 
11.9. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami: 
11.9.1. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami oraz 
potwierdzenia dostarczenia oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych 
za pomocą poczty elektronicznej lub faksu jest:  

Małgorzata Sekuła -  Inspektor Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 

e-mail: zp@szpitalkozienice.pl 

tel.: 48/679 71 73/fax: 48 679 59 30 

12. Wadium 
 

12.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące 

złotych  i 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 

12.2. Wadium może być wniesione w:  

12.2.1.  pieniądzu; 

12.2.2. poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym,    

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

12.2.3. gwarancjach bankowych; 

12.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

12.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

 9  listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019, poz.310). 

12.2.6. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na  66 1240 5703 1111 0000 4899 8619,   

 dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu na : „Utworzenie gabinetów zabiegowych – remont 

istniejącego budynku SP ZZOZ w  Kozienicach III”. 

12.2.7.  Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na  

rachunku bankowym Zamawiającego, , przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia  
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 i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 

12.3.  Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 

12.3.1.  pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 

12.3.2.  innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w 

ofercie. 

12.4.  Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone 

przez 

Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej    

 kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 

12.5.  Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie 

odrzucona. 

12.6.  Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP. 

13. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia 

publicznego 
 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ 

dokonywane będą wyłącznie w PLN. 

14. Opis sposobu przygotowania oferty 

14.1. Oferta musi spełniać następujące wymogi: 

14.1.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dowolnie wybrane zadanie/zadania. Ofertę składa 

się  pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w 

formie  elektronicznej. 

14.1.2. Oferta ma być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są 

składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty oraz 

innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym. 

14.1.3. Stosownie do § 16 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

(Dz.U. z 2016r., poz.1126), dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem 

na język polski. Interpretacja treści dokumentów składnych w języku obcym wraz z tłumaczeniem na 

język polski, będzie realizowana w oparciu o przedmiotowe tłumaczenie. 

14.1.4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

14.1.5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z 

dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa 

(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób 

dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

14.1.6. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi wynikać z właściwego rejestru. 

Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z właściwego rejestru stwierdzającego status 

prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału wystawione 

przez osoby do tego upoważnione lub potwierdzoną notarialnie kopię pełnomocnictwa. 

14.1.7. Oświadczenia sporządzone wg wzorów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać 

wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 

14.1.8. We wszystkich przypadkach, gdzie mowa jest o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie 

czytelnego zapisu o treści pieczęci firmowej Wykonawcy. 

14.2. Forma oferty: 

14.2.1. Oferta winna mieć format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do 

formatu A4. 

14.2.2.Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do SIWZ i 

wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 

14.2.3. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów 

stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego, 

maszynopisu lub uzupełnionych ręcznie dokumentów oraz odpowiadać co do treści wzorom załączonym 

do SIWZ. 

14.2.4. Zaleca się, aby całość oferty była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie. 



14.2.5. Zaleca się, by wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane oraz parafowane przez osobę 

(lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy uprawnione / upoważnione są dwie lub więcej osoby) 

podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią właściwego rejestru określającego status prawny 

Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

14.2.6. Zaleca się załączenie do oferty spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w 

skład oferty. 

14.2.7. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej 

przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) 

powinny być parafowane przez Wykonawcę. 

14.2.8. Dokumenty wynikające z treści Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 

roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126), wchodzące w skład oferty mogą 

być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z 

oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących 

w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy. 

14.2.9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca,  

14.2.10. Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 

U. z 2018r. poz. 419) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 

technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, 

co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać, nie później niż w terminie składania ofert, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów wskazanych powyżej. 

14.2.11. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być przez Wykonawcę złożone 

w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” lub zszyte 

oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 

14.2.12.  Na zawartość oferty składa się: 

14.2.12.1. oświadczenie wykonawcy w oparciu o art. 25a ust 1 u.p.z.p., iż spełnia warunki udziału w 

postępowaniu określone w SIWZ oraz o poleganiu przez niego na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów (art. 22a u.p.z.p.), (zgodne z załączonym wzorem - załącznik nr 2a do SIWZ) 

14.2.12.2. oświadczenie wykonawcy w oparciu o art. 25a ust 1 u.p.z.p., iż nie podlega wykluczeniu z 

postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz art. 24 ust 5 u.p.z.p. oświadczenia Wykonawcy 

iż podmiot trzeci na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca (art. 22a u.p.z.p.) nie podlega 

wykluczeniu w przypadku gdy Wykonawca korzysta z podmiotu trzeciego (zgodne z załączonym 

wzorem - załącznik nr 2b do SIWZ), 

14.2.12.3. Oświadczenie o dysponowaniu co najmniej 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika 

budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, 

która w okresie ostatnich 10 lat sprawowała funkcję kierownika budowy przy realizacji budynków 

kubaturowych w łącznej wartości inwestycji co najmniej - dokument ma umożliwić dokonanie oceny 

oferty w kryterium „Doświadczenie zawodowe kierownika budowy PI(S)” 

14.2.12.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o 

którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia. 

14.2.12.5. Dokument potwierdzający odbycie wizji lokalnej  

14.2.12.6. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zgodny ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 

SIWZ zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, oraz cenę 

ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji usługi, oświadczenie o okresie związania 

ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą 

część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. 

14.2.12.7. w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres 

umocowania pełnomocnika, 

14.2.12.8. w przypadku oferty składanej przez wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie 

zamówienia (w szczególności członków konsorcjum oraz wspólników spółki cywilnej) (art. 23 ust. 1 i 

ust. 2 u.p.z.p.) – aktualny dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania 

w/w wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy lub 



umowę regulującą współpracę i zasady reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w 

szczególności umowę spółki cywilnej. 

14.2.12.9. dokument pełnomocnictwa musi zawierać minimum następujące postanowienia: 

14.2.12.10. wskazanie imienia i nazwiska (firmy), adresu zamieszkania (siedziby), każdego 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wskazane jest również ujawnienie w 

pełnomocnictwie numeru NIP wykonawców, w szczególności w przypadku spółki cywilnej numeru NIP 

spółki oraz wszystkich wspólników. 

14.2.12.11. określenie zakresu pełnomocnictwa, 

14.2.12.12. podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców. 

14.2.12.13. jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a u.p.z.p. w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 

stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów 

Wykonawca składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

15.  Miejsce, termin i sposób złożenia oferty 

15.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:    

  

                      Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach 

 ul. Al. Wł. Sikorskiego 10 

26-900 Kozienice 

Sekretariat  
do dnia 16 lipca 2019 roku  do godziny 11:00 

 

15.2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (koperta, paczka) uniemożliwiającym 

odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania Kopertę (paczkę) należy opisać 

następująco: 

„Utworzenie gabinetów zabiegowych - remont istniejącego budynku SP ZZOZ  

w Kozienicach III” 

  
Nie otwierać przed 16 lipca 2019 roku  godz. 12:00 

15.3. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jak wyżej należy bezwzględnie umieścić nazwę i adres 

Wykonawcy. 

15.4. Każda złożona oferta zostanie wpisana do „Księgi kancelaryjnej”, otrzyma numer, zgodnie z 

kolejnością wpływu ofert. W „Księdze kancelaryjnej” zostanie wpisana data i godzina złożenia oferty. 
15.5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub 

wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu 

składania ofert 

15.6. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad 

obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy 

dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”.  

15.7. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo 

opatrzyć napisem „ZMIANA NR ….....”. 

15.8. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego 

przez Wykonawcę. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu 

oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć 

dopiskiem „WYCOFANIE”. 

16. Miejsce i termin otwarcia ofert 

16.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w Kozienicach ul. Al. Wł. Sikorskiego 10 26-900 Kozienice Główny budynek 

Szpitala, III piętro ,Pomieszczenia DZPiZ w dniu 16 lipca 2019 roku  godz. 12:00 

16.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, z podziałem na zdania – jeżeli dotyczy. 
16.3. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których 

dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną niezwłocznie odesłane Wykonawcom bez ich otwierania. 



16.4. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert 

(paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury 

dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty. 

16.5. W trakcie otwierania kopert (paczek) z ofertami Zamawiający ogłosi obecnym: 

16.5.1.  kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

16.5.2. firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

16.5.3. ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji - jeżeli dotyczy i warunki płatności 

zawarte w ofertach 

16.6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje, o 

których mowa w punkcie 16.5. 

16.7. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy bez jej otwierania. 

17. Termin związania ofertą 
 

Wykonawca składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni od dnia wyznaczonego, jako 

dzień składania ofert. 

18. Opis sposobu obliczenia ceny 
 

18.1. Cena wpisana w formularzu ofertowym jest ceną ryczałtową. Cena stanowi wartość brutto 

wyliczoną przez Wykonawcę na podstawie zapisów wynikających ze SIWZ, wzoru umowy, zasad 

wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów. 

18.2. Cena  musi  obejmować  wszystkie  koszty  jakie  poniesie  Wykonawca  realizując zamówienia, 

18.3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, podana z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku, tj. z dokładnością do 1 grosza. 

18.4. Cena będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, będzie podana w 

polskich złotych oraz będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 

18.5.  Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami 

Ustawy o podatkach i usługach oraz podatku akcyzowym. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki 

podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami będzie potraktowane jako błąd w obliczeniu ceny 

i spowoduje odrzucenie oferty. 

18.6. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących 

złożonej oferty z wyłączeniem wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 

18.7. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający: 

18.8. poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe; 

18.9. poprawi  inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty; 

18.10.wezwie Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień, jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska  

w stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  i  budzi  wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości 

wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  określonymi  przez  niego  wymaganiami  lub 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów  

        19. Kryteria oceny ofert i sposób dokonywania oceny ofert. 
19.1. Oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów: 

 

Kryterium Waga 
  

Cena (C) 90 punktów 
  

Dodatkowa Gwarancja (G) 10 punktów           

 
Cena (C) - obejmuje cenę wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowym określonym w 

niniejszej SIWZ. 

 

Punktacja za to kryterium zostanie obliczona na podstawie następującego wzoru : 

 

C = [Cmin /(Ci1)] x 90. 



 

 

gdzie: 

 

C Liczba punktów jakie otrzyma oferta za kryterium "Cena " 

  

Cmin 

Najniższa zaoferowana sumaryczna cena za etap 1,2 i 3 (brutto) - na podstawie danych zawartych  w 

FORMULARZU OFERTY (załącznik numer 1 do SIWZ ) 

Ci1 

cena  za wykonanie etapu 1 z oferty  rozpatrywanej  (brutto) -  na podstawie  danych  zawartych w  

FORMULARZU OFERTY  (załącznik numer 1 do SIWZ), 

 
Zamawiający określana maksymalną liczbę punktów jaką może uzyskać Wykonawca za to kryterium - 

 

90 pkt. 

 

19.2. Dodatkowa gwarancja(G) 

19.2.1. W kryterium Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najwyższy wskaźnik (długość 

okresu gwarancji) na cały zakres przedmiotu zamówienia; 

19.2.2. przyznana zostanie następująca punktacja 

19.2.3. Zasadniczy okres na 3 lata- 0 pkt 

19.2.4. 4 lata  -5 pkt 

19.2.5. 5 lat  -10 pkt 

19.2.6. Uwaga: Zamawiający zastrzega, iż minimalna długość okresu gwarancji wynosi 3 lata 

19.2.7. W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę w ofercie okresu udzielanej gwarancji i rękojmi 

krótszej niż 3 lata, Zamawiający traktować będzie taką ofertę jako niezgodną z SIWZ co skutkować będzie 

odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp. 

19.2.8. W przypadku niewskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie minimalny 

okres gwarancji 3 lata. 

19.2.9. Wydłużenie okresu gwarancji ponad 3 lata, jest równoznaczne z jednoczesnym wydłużeniem okresu 

rękojmi dla tego zakresu. Okres gwarancji i rękojmi jest liczony od daty odbioru końcowego.  

19.2.10. W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę w ofercie okresu udzielonej gwarancji i rękojmi 

dłuższej niż 5 lat, Zamawiający do obliczenia przyznanej punktacji przyjmie 5 lat. 

 
19.2.11. Całkowita ocena badanej oferty będzie liczona zgodnie z wzorem: 

Całkowita ocena oferty OCENA= (C)+ G=(O) 

19.2.12 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta otrzyma najwyższą punktację 

wyliczoną z powyższego wzoru, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku. 

19.2.13 Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi nas to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze 

ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych, zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy PZP. 

 

20. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego 

20.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty podając w zawiadomieniu dane określone w art. 92 ust 1 Ustawy. 

      20.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa 

w art. 92 ust 1 stawy, na stronie internetowej bip.szpitalkozienice.pl/ tablicy ogłoszeń ( III piętro główny 

budynek Szpitala). 
 

21. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

21.1Zamawiający zażąda od wybranego oferenta wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w kwocie równej 5% ceny brutto oferty pod rygorem nie zawarcia umowy z 

http://bip.szpitalkozienice.pl/


wybranym oferentem. 

21.2. Zabezpieczenie w formie pieniężnej należy wnosić przelewem na rachunek bankowy  66 1240 5703 

1111 0000 4899 8619 

    

21.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone: 

1) w pieniądzu na rachunek Zamawiającego, 

2) poręczeniach bankowych,  

3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

4) gwarancjach bankowych,  

5)  poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości . 

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż wymienione powyżej. 

21.4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 

wadium na poczet zabezpieczenia. 

21.5. Wszelkie inne niż pieniężna i wniesiona w pełnej wartości formy wniesienia należytego wykonania 

umowy muszą być zgłoszone i uzgodnione z zamawiającym na co najmniej 3 dni przed terminem podpisania 

umowy. 

21.6. Wykonawca może w trakcie realizacji umowy dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form wymienionych w niniejszej SIWZ. 

21.7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w wysokości 70% w 

okresie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru bez usterek, a pozostałe 30% po wygaśnięciu okresu 

gwarancji i rękojmi zgodnie z postanowieniami umowy. 

21.8. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN). 

 

22. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby 

zawarł     z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 

Przewiduje się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie terminu zakończenia usługi o czas trwania 

przeszkody w następujących przypadkach: 

22.1. Zmiany terminu umownego w przypadku : 

22.1.1. zmiany terminu otrzymania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego,  

22.1.2. doznania przez Wykonawcę przeszkody ze strony Zamawiającego nie krótszej niż 5 dni, 

22.1.3. wystąpienia siły wyższej (rozumianej jako zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie 

niezależnych od stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań 

umownych, których strony nie mogły przewidzieć, ani których nie mogły przezwyciężyć i im przeciwdziałać 

poprzez działanie z należytą starannością); 

22.1.4. wystąpienia siły wyższej (rozumianej jako zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie 

niezależnych od stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań 

umownych, których strony nie mogły przewidzieć, ani których nie mogły przezwyciężyć i im przeciwdziałać 

poprzez działanie z należytą starannością); 

22.1.5. konieczność zmiany wcześniej przyjętych i zaakceptowanych rozwiązań; 

22.1.6. zmiany zakresu przedmiotu umowy oraz przedstawionych rozwiązań zawartych w dokumentacji 

projektowej dla całości lub części dokumentacji projektowej, przy czym zmiana taka może być 

spowodowana wyłącznie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy (tj. m.in. 

ewentualnym brakiem przyznania środków z zewnętrznego źródła finansowania; które skutkować będzie 

rezygnacją z realizacji zamówienia.) 

22.1.7. na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być 

dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy 

proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki 

przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis 

proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga zatwierdzenia przez projektanta i inspektora 



nadzoru inwestorskiego oraz akceptacji Zamawiającego, w formie pisemnej, 

22.2. Wynagrodzenia umownego, w przypadku zmiany: 

22.2.1. stawki podatku od towarów i usług; 

22.2.2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. 

U. z 2018 r. , poz. 2177 z późn. zm.); 

22.2.3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę 

22.2.4. obniżenia wynagrodzenia na skutek ograniczenia rzeczowego zakresu przedmiotu niniejszej umowy, 

jeżeli w toku realizacji niniejszej umowy okaże się, że określone elementy nie są konieczne z punktu 

widzenia celu realizacji niniejszej umowy, co spowoduje uznanie ich jako zbędne – w takim wypadku w 

zakresie zaniechanym wynagrodzenie nie będzie Wykonawcy przysługiwało; w przypadku odstąpienia od 

danego elementu przedmiotu umowy, obliczenie niewykonanej części nastąpi na podstawie ustalenia 

procentowego lub kwotowego w stosunku do wartości całego elementu; 

22.2.5. zmiany wynagrodzenia na skutek zmiany zakresu przedmiotu umowy oraz przedstawionych 

rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej dla całości lub części dokumentacji projektowej, przy 

czym zmiana taka może być spowodowana wyłącznie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy. 
 

        23. Środki ochrony prawnej. 
 

23.1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI PZP „Środki ochrony 
prawnej” (art. 179 - 198g Ustawy), tj. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga do 
sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

23.2. Środki ochrony prawnej (odwołanie oraz skarga) przysługują Wykonawcy, a także innemu 
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy. Środki ochrony prawnej wobec 
Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 154 pkt 5) Ustawy. 

23.3. 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. 

23.4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

23.4.1. Określenia warunków udziału w postępowaniu. 

23.4.2. Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia. 

23.4.3. Odrzucenia oferty odwołującego. 

23.4.4.  Opisu przedmiotu zamówienia. 

23.4.5. Wyboru najkorzystniejszej oferty. 

23.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (02-676 Warszawa, ul. Postępu 
17A) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

23.6.  Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za 
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 
pocztowe (Dz. U. z 2018 r., poz.2188), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną - pocztą elektroniczną. 

23.7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 
zdanie drugie Ustawy (komunikacja elektroniczna) albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w 



inny sposób. 

23.8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się 
w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia 
SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego. 

23.9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej 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. 

23.10. Wykonawca 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 Ustawy. 

23.11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

23.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od 
dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2018 r., poz.2188) jest równoznaczne z jej 
wniesieniem. 

23.13. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, 
wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w 
części. 

 

24. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 

24.1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

24.2.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

25. Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia 

Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez 
wykonawcę. 

26. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo  
26.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom. 

Zamawiający nie wskazuje kluczowych części lub prac które winne być zrealizowane przez Wykonawcę 

osobiście (art. 36a u.p.z.p.). 

26.2. W przypadku zlecenia części zamówienia podwykonawcom Wykonawca zgodnie z treścią art. 36b 

ust. 1 u.p.z.p., zobowiązany jest część zamówienia której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy 

oraz firmę (nazwę) i siedzibę (adres) podwykonawcy ujawnić w pkt F załącznika nr 1 do SIWZ – (formularz 

ofertowy). 

26.3. Dodatkowo w przypadku gdy Wykonawca korzysta z podwykonawców, na których zasoby powołuje 

się na zasadach określonych w art. 22a u.p.z.p., w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu określonych w SIWZ, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p. zobowiązany jest w przypadku 

zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy 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 udzielenia zamówienia. 

26.4. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace 

wykonane przez podwykonawców. Wykonawca odpowiada za wszelkie działania podwykonawców, jak za 

działania własne, w tym za uchybienia, zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu jakby to były 

działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

26.5. W przypadku powierzenia części przedmiotu zamówienia podwykonawcom przez Wykonawcę 

Zamawiający, przed podpisaniem umowy o zastrzega prawo do akceptacji treści wzorów umów, które będą z 

nimi zawarte. 

26.6. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, poświadczoną za zgodność z oryginałem, kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni o dnia jej zawarcia. 
 



27. Klauzula informacyjna RODO 

27.1. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że: 

27.1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SP ZZOP w  Kozienicach , ul. Al. Wł. Sikorskiego 

10, 26-900 Kozienice, 

27.1.2. inspektorem ochrony danych osobowych w SPZZOZ w Kozienicach  jest Maria Jakubik  

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

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „„Utworzenie gabinetów zabiegowych - 

remont istniejącego budynku SP ZZOZ w Kozienicach”  Znak sprawy: 1/PN/ND.ZP/2019 prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego; 

27.1.4. 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 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp"; 

27.1.5. 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; 

27.1.6. 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; 

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

27.1.8 posiada Pani/Pan: 

1 .na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu dodanych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

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

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

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

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych .   

27.1.9. Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana  
 
*Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego 
istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 
**Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz 
jego załączników. 
***Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
 

27. Postanowienia końcowe 
 

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 

Kodeksu cywilnego. 

 

28. Wykaz załączników 
 

Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty 

Załącznik nr 2a – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 2b – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik nr 3 – potwierdzenie odbycia wizji lokalnej 



Załącznik nr 4 – oświadczenie o gr. kapitałowej 

Załącznik nr 5 – wykaz usług 

Załącznik nr 6 - wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia 

Załącznik nr 7 – wzór umowy 

Załącznik nr 8 – dokumentacja techniczna (PFU) 

Załącznik nr 9 – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                       Załącznik nr 1 do  SIWZ   

 

Nr sprawy: 12/PN/ND.ZP/2019                                                                           

 

 

                                                                                               Samodzielny Publiczny Zespół 

                                                                                    Zakładów Opieki Zdrowotnej 

                                                           w Kozienicach 

                                                                             ul. Al. Wł. Sikorskiego 10 

                                                               26-900 Kozienice 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nazwa Wykonawcy: 

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

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

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

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

 

Adres Wykonawcy: 

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

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

 

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

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

 

NIP: ………………………………………………... 

 

REGON: …………………………………………… 

 

Fax: ……………………………………………… .. 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na 

„Utworzenie gabinetów zabiegowych - remont istniejącego budynku SP ZZOZ w Kozienicach 

III” realizowanego w ramach projektu: „Zwiększenie możliwości leczniczych  SP  ZZOZ w  

Kozienicach w zakresie chorób układu krążenia, onkologicznych, kostno-stawowo-

mięśniowych i układu oddechowego poprzez zakup aparatury diagnostycznej, centralizację 

AOS i współpracę z POZ oraz uruchomienie pracowni endoskopii”. 

 

A.    DANE WYKONAWCY: 

 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca 

ofertę:.………………………………….........................................................................................................

....... 

 

Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….……….…

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

 

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



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

 

Adres:…………………………………………………………………………………………………….. 

 

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

 

Osoba odpowiedzialna za kontakty z 

Zamawiającym:.…………………………………………………………………………………...................

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

 

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym 

postępowaniem: 

 

faks………………………………………………………………………………………………….......

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

 

email…………………………………………………………………………………………………….

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

 

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): 

 

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

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

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

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

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

 

 

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA: 

 

Oferujemy wykonanie pełnego zakresu przedmiotu zamówienia za cenę: 

 

 netto: ..................................PLN 

 

(słownie ............................................................................) 

 

kwota podatku VAT: ............................PLN 

 

(słownie ..........................................................) 

 

brutto: .............................PLN 

 

(słownie ................................................................................) 

 

Oferowana cena obejmuje wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej i pełnej realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

 

 

OKRES GWARANCJI NA ROBOTY BUDOWLANE 

Wykonawca oferuje okres ………………………lat na przedmiot umowy. 

 



OŚWIADCZENIA: 

 

zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz we wzorze umowy; 

 

w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

 

zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie 

wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; 

 

uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert 

(włącznie z tym dniem); 

 

akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia nastąpi w terminie do 30 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury; 

 

Zastrzegamy sobie następujące informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: ....................................... 

 

Wadium w wysokości .................... zł zostało wniesione w formie  

 

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

 

Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do Oferty dokumenty opisują stan prawny i 

faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 Kodeksu Karnego). 

 

Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem: 

 

Tak * / Nie * (* niepotrzebne skreślić) 

 

(wg zaleceń Komisji z dnia 6 maja 2003r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 

średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L124 z 20.5.2003, s. 36). 

 

ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: 

 

zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

 

osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest 

 

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

 

e-mail: ………...……........………….…………………..……....…. 

 

tel./fax: .....................................................………..; 

 

PODWYKONAWCY: 

 

Wykonanie zamówienia powierzymy/nie powierzymy * podwykonawcom w części zamówienia dot: 

 

L.p. Nazwa części zamówienia Nazwa firmy podwykonawcy 



   

   

Uwaga: Wypełniają tylko Wykonawcy, którzy powierzą wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom: 

 

1. 

 

2. 

 

 

SPIS TREŚCI: 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

 

1)............................................................................................................................................................ 

2) ........................................................................................................................................................ 

3) ......................................................................................................................................................... 

4)   ......................................................................................................................................................... 

Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 

 
 

 

 

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

…………………………………………………………… 

Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej(-ych) 

do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej 

do występowania w jego imieniu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                               Załącznik nr 2a do  SIWZ   

 

Nr sprawy: 12/PN/ND.ZP/2019                                                                           

 

Oświadczenie Wykonawcy 

na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1) Ustawy 

 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest 

„Utworzenie gabinetów zabiegowych - remont istniejącego budynku SP ZZOZ w Kozienicach 

III”, Nr 12/PN/ND.ZP/2019, prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zespół 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach, ul. Al. Wł. Sikorskiego 10, 26-900 

Kozienice. 
 

 
 
Ja/My niżej podpisany/podpisani: 
 
……………………………………………………....................................................................

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

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

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

(imię i nazwisko) 
 

 

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy: 
 
…………………………………………………………………………………………………

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

………………………................................................................................................................ 
 
(nazwa i adres Wykonawcy). 
 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w SIWZ, tj: 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…… 

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono 

warunki udziału w postępowaniu), 

 

 

 

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

………………………………………………….……… 
 

Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej(-ych) 

do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu 



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

 

 

 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 ……………………… 
 
 
 

………………………………………………….……… 
 
Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej(-ych) 

do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej 

do występowania w jego imieniu 

 

 

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

 

DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 
 
Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu ww. informacji. 

 

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

 

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

Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej(-ych) 

do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej 

do występowania w jego imieniu 



Nr sprawy: 12/PN/ND.ZP/2019                                                                           

 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1) Ustawy 

 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest 

„Utworzenie gabinetów zabiegowych - remont istniejącego budynku SP ZZOZ w Kozienicach 

III”, Nr sprawy: 12/PN/ND.ZP/2019, prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zespół 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach, ul. Al. Wł. Sikorskiego 10, 26-900 

Kozienice. 
 
Ja/My niżej podpisany/podpisani: 
 
……………………………………………………....................................................................

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

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

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

(imię i nazwisko) 
 

 

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy: 
 
…………………………………………………………………………………………………

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

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

…................................................................................................................................................ 
 
(nazwa i adres Wykonawcy). 
 
 
 

 

1. Oświadczam/y), że nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 

pkt 12) Ustawy. 
 

 

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

Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej(-ych) 

do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej 

do występowania w jego imieniu

 

 

 

 

2. Oświadczam/y,  że zachodzą  w stosunku do mnie/nas  podstawy wykluczenia  z  

postępowania 
 
na podstawie art. ……………. Ustawy (należy podać mającą zastosowanie podstawę 

wykluczenia 



 
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 Ustawy). 
 
Jednocześnie oświadczam/y, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 

Ustawy podjąłem/-liśmy następujące środki naprawcze: 

 

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

(należy wymienić wszystkie podjęte środki naprawcze w tym zakresie) 
 

 

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

 

………….………………………………………………….………… 
 
Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej(-ych) 

do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej 

do występowania w jego imieniu 
 
 

 

DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 
 
Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu ww. informacji. 

 

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

 

………………………………………………….……… 
 
Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej(-ych) 

do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej 

do występowania w jego imieniu



 

 

                                                                                                                     Załącznik nr 3 do  SIWZ   

 

Nr sprawy: 12/PN/ND.ZP/2019                                                                           

                                                                                                       Samodzielny Publiczny Zespół 

                                                                                                      Zakładów Opieki Zdrowotnej 

                                                                           w Kozienicach 

                                                                                              ul. Al. Wł. Sikorskiego 10 

                                                                                26-900 Kozienice 
 
 
 

POTWIERDZENIE ODBYCIA WIZJI LOKALNEJ 

 

 Niniejszym potwierdzamy, że Pan/Pani 

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

jako przedstawiciel 

firmy...............…………………………………………..........................................…………………......

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

z siedzibą  ……………………………. odbył wizje lokalną w dniu ……………………………… w 

celu zapoznania się z warunkami realizacji projektu pn. „Utworzenie gabinetów zabiegowych - remont 

istniejącego budynku SP ZZOZ w Kozienicach III”.  

 

 

 

Miejscowość, ……………..dnia………………… 

 

 

………………………………………………………………………………………… 

(podpis  osoby lub osób uprawionych do reprezentowania Zamawiającego) 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

Działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma, dokładny adres Wykonawcy) 

 

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

 

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

 

oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej, zapoznaliśmy się z warunkami realizacji przedmiotu 

niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń 

 

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

 

………………………………………………….……… 
 

Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej(-ych) 

do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej 

do występowania w jego imieniu 
 

 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

                                                                                                                     Załącznik nr 4 do  SIWZ   

 

Nr sprawy: 12/PN/ND.ZP/2019                                                                           

 

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

 

 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności* 

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „ 

„Utworzenie gabinetów zabiegowych - remont istniejącego budynku SP ZZOZ w Kozienicach III,” 

        Nr sprawy: 12/PN/ND.ZP/2019, prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zespół  

       Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach, ul. Al. Wł. Sikorskiego 10, 26-900 Kozienice. 
 
Ja/My niżej podpisany/i 

 

   1. …………………………………………………………………… 
 

   2…………………………………………………………………... 
 
działając w imieniu i na rzecz 

……………………………………………………………………………………………………… 
 
/nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/ /w przypadku składania oferty przez podmioty 

występujące wspólnie podać nazwy (firm ) i dokładne adresy Wszystkich podmiotów składających 

ofertę wspólną/ 

 

Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie 
 
zadania nr 1 , informuję, że nie należę/my do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 
 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184) 

wraz z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu*, 
 
lub 
 
Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie 
 
Zadania nr 1, informuję, że należę/my do grupy kapitałowej

 wraz z 
 
Wykonawcą/Wykonawcami: ………………………. (nazwa Wykonawcy) którzy złożyli oferty 

w 
 
przedmiotowym postępowaniu*. 
 
W tym przypadku załączam/my dowody, że powiązania ww. Wykonawcą/Wykonawcami nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia*. 

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

                                                                                                            ………………………………………………….……… 
 
                                                                                                   Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej(-ych) 

                                                                     do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego 

imieniu 

*niepotrzebne skreślić



 

 

                                                                                                                                                             
                                                                                                                               Załącznik nr 5 do  SIWZ    

 

Nr sprawy: 12/PN/ND.ZP/2019                                                                           
 
 

WYKAZ ROBÓT 
 
..................................................................................................................................................... 
 
(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa) 
 
Przystępując do postępowania na wykonanie „Utworzenie gabinetów zabiegowych – remont 
istniejącego budynku SP ZZOZ w Kozienicach III”, w  Kozienicach  w ramach projektu 
RPMA.06.01.00-14-a001/17  - Zwiększenie możliwości leczniczych SP ZZOZ w Kozienicach w zakresie 
chorób układu krążenia, onkologicznych, kostno-stawowo-mięśniowych i układu oddechowego poprzez 
zakup aparatury diagnostycznej, centralizację AOS i współpracę POZ  oraz uruchomienie pracowni 
endoskopii”. 
PRZEDKŁADAMY: 
 

          
Podmiot 
na rzecz  

 

L
p
. 

 
Rodzaj wykonanych 
robót  Wartość 

realizowanego 
    

którego 
usługa  

  

(proszę opisać 
przedmiot 

  Okre
s 
realiz
acji 

  
została 
wykonan
e 

 

   zamówienia brutto 
PLN 

    
   

wykonywanej usługi) 
  

 
  

(nazwa) 
 

         

            

  1          

            

  3          

            
 
 
UWAGA! Wykonawca obowiązany jest załączyć dowody określające czy te usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
oświadczenie wykonawcy; 
 
*-W przypadku, gdy wartości te wyrażone są w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona ich 
przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP na dzień ogłoszenia przetargu.



 

 

                                                                                                                                                                                               Załącznik nr 6 do SIWZ 
 
 
.................................................................................................................................................. 
(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa) 

 

Przystępując do postępowania na wykonanie „Utworzenie gabinetów zabiegowych - remont istniejącego budynku SP ZZOZ w Kozienicach III”, w ramach 

projektu RPMA.06.01.00-14-a001/17  - „Zwiększenie możliwości leczniczych SP ZZOZ w Kozienicach w zakresie chorób układu krążenia, onkologicznych, 

kostno-stawowo-mięśniowych i układu oddechowego poprzez zakup aparatury diagnostycznej, centralizację AOS i współpracę POZ  oraz uruchomienie 

pracowni endoskopii”. 

 

WYKAZ OSÓB KTÓRYMI DYSPONUJE WYKONAWCA I KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

spełniających wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

  Zakres wykonywanych 

Posiadane uprawnienia budowlane Doświadczenie Podstawa dysponowania osobą (własna / 
Lp. Imię i nazwisko czynności w niniejszym 

/nr, data wydania zawodowe udostępniony przez inny podmiot)*   

zamówieniu (funkcja)      

      

      

      

* W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów przedkłada pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków i wypełnia oświadczenia załączone do SIWZ.

Oświadczamy, że osoby wymienione w poz. ……. wykazu będą nam oddane do dyspozycji przez inny podmiot w celu realizacji niniejszego zamówienia, 

na potwierdzenie czego załączamy pisemne zobowiązanie tych podmiotów*. 

Oświadczam, że osoby wymienione w wykazie posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 

 

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

………………………………………………….……… 
 



 

 

Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej(-ych) 

do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej 

do występowania w jego imieniu 

*niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
   Załącznik nr 7 do SIWZ 

Nr sprawy: 12/PN/ND.ZP/2019 

 

 WZÓR UMOWY  
UMOWA Nr ........ /Z/2018 

zawarta w dniu ............................... r. w Kozienicach 

 
pomiędzy: 
 
Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach, ul. Al. Wł. Sikorskiego 10, 

26-900 Kozienice, zarejestrowanym pod numerem KRS 0000041311 w rejestrze Stowarzyszeń, innych Organizacji 

Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

zwanym dalej „Zamawiającym” w imieniu którego działa: 
 
mgr  Roman Wysocki Dyrektor SP ZZOZ w Kozienicach 
 
a 
 
wybraną (wybranym, wybranymi) w drodze przetargu nieograniczonego na mocy art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 
 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm. ): 
 
..................................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................................. 
 
zarejestrowaną (zarejestrowanym, zarejestrowanymi) .......................................................................... . 
 
................................................................................................................................................................. 
 
zwaną (zwanym, zwanymi) w dalszej części „Wykonawcą” w imieniu, którego działa (działają): 
 
1. ............................................................................................................................................................ 
 
2. .......................................................................................................................... .................................. 

 

zwanymi dalej oddzielnie „Stroną” lub łącznie „Stronami”. 

 

Umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 

nieograniczonym na „Utworzenie gabinetów zabiegowych - remont istniejącego budynku SP ZZOZ w 

Kozienicach III” , nr sprawy:12/PN/ND.ZP/2019. 

 

 

§  

                                                                                  Przedmiot umowy 

 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji na warunkach określonych w niniejszej umowie  zadanie pn.: 

”Utworzenie gabinetów zabiegowych - remont istniejącego budynku SP ZZOZ w Kozienicach III”, w ramach projektu 

RPMA.06.01.00-14-a001/17  - „Zwiększenie możliwości leczniczych SP ZZOZ w Kozienicach w zakresie chorób układu 

krążenia, onkologicznych, kostno-stawowo-mięśniowych i układu oddechowego poprzez zakup aparatury diagnostycznej, 

centralizację AOS i współpracę POZ  oraz uruchomienie pracowni endoskopii”. 

 

§  

Termin realizacji 

  

1. Rozpoczęcie wszystkich etapów realizacji przedmiotu zamówienia: dzień po podpisaniu umowy oraz po podpisaniu 

umowy dotacyjnej. 

 

2. Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia nie dłużej niż do 31.08.2019  r. oraz nie mniej niż 24 miesiące od daty 

podpisania umowy dotacyjnej. 



 

 

 

 

§ 3 

                                                                                      Zakres umowy 

 

 1. Przedmiotem umowy  jest kompleksowa realizacja zadania pn.: „Utworzenie gabinetów zabiegowych - remont 

istniejącego budynku SP ZZOZ w Kozienicach” w ramach projektu RPMA.06.01.00-14-a001/17  - Zwiększenie możliwości 

leczniczych SP ZZOZ w Kozienicach w zakresie chorób układu krążenia, onkologicznych, kostno-stawowo-mięśniowych i 

układu oddechowego poprzez zakup aparatury diagnostycznej, centralizację AOS i współpracę POZ  oraz uruchomienie 

pracowni endoskopii” w formule „zaprojektuj i zbuduj” na podstawie posiadanego przez Zamawiającego Programu  

Funkcjonalno-Użytkowego.  Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje: 

1) przeprowadzenie wizji lokalnej, 

2) wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, 

3) sporządzenie ostatecznej koncepcji gabinetów zabiegowych w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

4) opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę we właściwym organie  administracji 

architektoniczno-budowlanej (jeżeli przepisy prawa tego wymagają), 

5) opracowanie projektu technologicznego w uzgodnieniu z Zamawiającym i zatwierdzenie przez     

Rzeczoznawców higieniczno-sanitarnego i p.poż. (jeżeli przepisy prawa tego wymagają), 

6) opracowanie projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru 

robót, 

7) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich niezbędnych decyzji /zgłoszeń administracyjnych i uzgodnień 

dla wykonania całego zadania we właściwych urzędach oraz poniesienie   związanych z tym kosztów, 

8)  sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego /operatywnego/ inwestycji z podziałem na   

poszczególne obszary, 

9)  ustanowienie kierownika budowy oraz koordynatora zespołu projektowego, 

10) przygotowanie niezbędnych dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wykonanego zadania /dokumentacja 

powykonawcza/, 

11)  wykonanie prac budowlanych. 

 

§ 4 

                                                                   Wynagrodzenie/warunki płatności 

 

1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości ………………… zł (słownie: ……………. zł) brutto w 

tym należny podatek VAT ….% w wysokości ….. zł za wykonanie przedmiotu umowy płatne po zakończeniu realizacji 

przedmiotu umowy. 

 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi pełne wynagrodzenie Wykonawcy za całkowite i kompletne wykonanie 

prac objętych niniejszą umową. Zgodnie ze wszystkimi postanowieniami umowy ma ono charakter ostatecznego 

wynagrodzenia, bez względu na rzeczywisty nakład pracy i inne nakłady, które okażą się niezbędne do wykonania 

przedmiotu niniejszej umowy. Wynagrodzenie obejmuje łączną cenę usług i innych świadczeń, niezbędnych dla 

realizacji przedmiotu umowy wraz z wszystkimi kosztami towarzyszącymi, w tym za przeniesienie autorskich praw 

majątkowych. 

 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego §, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o 

informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1830 t.j.), uwzględnia podatek od towarów i usług oraz 

podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega w/w podatkom. 

 

4. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę 

oraz na podstawie zatwierdzonego bezusterkowego protokołu odbioru robót. 

 

5. Zapłata należności dokonywana będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT w 

terminie do 30 dni kalendarzowych od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby 

Zamawiającego. 

 

6. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawcy przysługują 



 

 

odsetki ustawowe za opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego przez Zamawiającego. 

 

§5 

Obowiązki stron 

 

1.   Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy i posiadanej dokumentacji, 

b) Zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego w przypadku takiej konieczności, 

c) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania, 

d) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

       a)  Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami dokumentów przetargowych, dokumentacją projektową,    

           zgłoszeniem robót, obowiązującymi przepisami, normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,    

           ze wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej. 

                            b)  Przejęcie terenu budowy od Zamawiającego. 

c) Oznakowanie i wygrodzenie terenu i zaplecza budowy, zorganizowanie i wyposażenie w urządzenia niezbędne do 

realizacji przedmiotu umowy, utrzymanie i zabezpieczenie w czasie trwania budowy. 

       d)   Zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na własny koszt. 

e) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ), okazanie na każde żądanie 

Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą 

techniczną każdego używanego na budowie wyrobu. 

f) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami 

utylizacji. 

g) Przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw (jako wytwarzający odpady): 

i) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2018 r. poz. 799 t.j.), 

ii) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (tekst jednolity z 2018 r. poz. 992), 

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem  ewentualnych zmian stanu 

prawnego w tym zakresie. 

h) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż., jak i za wszelkie 

szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek 

z prowadzonymi robotami; 

i) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone 

przez niego są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane. 

j) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dokona wszelkich czynności związanych z przygotowaniem 

placu budowy wynikających z przyjętej technologii  wykonania robót oraz dostępu do miejsca robót. 

k) Włączenia i wyłączenia urządzeń, sieci itp. niezbędne do realizacji budowy Wykonawca uzyska we własnym 

zakresie i również poniesie koszty z tym związane. 

l) Materiał z rozbiórki stanowi własność Wykonawcy. 

m) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie bezpieczeństwa wszelkich działań prowadzonych na terenie 

budowy i poza nim, a związanych z wytworzeniem przedmiotu umowy. 

n) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób 

trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów. 

o) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych 

materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego 

przedmiotu niniejszej Umowy. 

p) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w bezpośrednim otoczeniu, przed zniszczeniem lub 

uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót. 

q) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku. 

r) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących 

zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub 

uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac urządzeń, obiektów. 

s) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz 

przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych przy odbiorze. 

t) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski i Zamawiającego w trakcie trwania robót 

w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia. 

u) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego 

wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. 

v) Informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, 

które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.  

w) Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić pisemnie Zamawiającego o ewentualnych wadach lub 

brakach w dokumentacji zauważonych po jej otrzymaniu oraz stwierdzonych w czasie wykonywania robót, a których 

nie można  było ujawnić na etapie prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne. 

x) Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego co najmniej na 3 dni przed terminem 

zakończenia robót ulegających zakryciu  lub zanikających. 

y) Zgłoszenie wykonanych robót do odbioru końcowego wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego 

wykonania robót wg aktualnych przepisów prawa budowlanego (atesty, wyniki badań użytych materiałów, aktualne 



 

 

świadectwa dopuszczenia do stosowania, udokumentowanie pochodzenia materiałów użytych do realizacji robót, 

itp.) oraz na użytkowanie obiektu. 

z) Aktualizacja wszelkich uzgodnień wygasających w trakcie trwania umowy. 

aa) Należy zapewnić codzienne dojście – dojazd do budynków Szpitala. Prace winny przebiegać w taki sposób aby 

Szpital mógł zachować funkcjonalność. Roboty budowlane należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, 

zgodnie  ze sztuką budowlaną, technologią, Polskimi Normami Budowlanymi oraz z zaleceniami  nadzoru 

autorskiego, inwestorskiego i Zamawiającego. 

bb) Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne gwarancje, świadectwa, 

aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie i obiektach szkolnych 

 

§ 6 

Podwykonawcy 

 

1. Wykonawca lub podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wyłączeniem umów o wartości mniejszej niż 0,5% 

wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy 

umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację części przedmiotu umowy, którą wykonuje przy pomocy 

podwykonawcy. 

3. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do zmiany podwykonawcy, jeżeli ten wykonuje usługę w 

sposób wadliwy, niestaranny, niezgodny z umową lub właściwymi przepisami. 

4. W razie zaistnienia w czasie realizacji umowy uzasadnionej okolicznościami faktycznymi lub prawnymi potrzeby 

zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w 

art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż 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. 

 

§ 7 

Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy 

 

1. Zamawiający ustanawia Koordynatora Inspektorów Nadzoru jako reprezentanta Zamawiającego na budowie w osobie 

…................................. posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie …..................................   

2. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością, ilością robót i 

poleceń, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z Umową, specyfikacjami 

technicznymi, projektem budowlanym i przepisami prawa budowlanego.  

3. Do zadań Inspektora Nadzoru należy w szczególności:  

a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją 

projektową, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,  

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie 

zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,  

d) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, przewodów,  

e) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru przedmiotu umowy, 

f) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, kontrolowanie rozliczeń budowy, 

4. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za nadzór nad realizacją niniejszej umowy jest:  

      ……………………………………………………………………… 

 

 

§ 8 

Odbiory 

1.Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 
            a)  Odbiór końcowy po wykonaniu  robót 

2.   Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie 

Zamawiającego. 

3. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące 

  dokumenty: 

a) Dziennik budowy, 

b) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, 

c) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne 

dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 

d) Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi 

przepisami i normami, 

e) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane materiały budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo 



 

 

budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót budowy). 

4. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go 

o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 

5. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę odbioru, 

stwierdzoną w protokole odbioru końcowego. 

6.  W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu  ich 

usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

7. Strony ponowią czynności odbioru końcowego po ponownym zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru 

końcowego 

8.W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w 

okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt 

Wykonawcy. 

 

§9 

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy  na okres ………. m-cy. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 21 dni licząc od 

daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas 

naprawy.  

3. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z 

gwarancji. 

4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi i gwarancji , jeżeli 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi i gwarancji. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni liczonych od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich 

usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty 

usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego 

wykonania umowy. 

 

 

§ 10 

Ubezpieczenie, odpowiedzialność za szkody i dokumenty formalno-prawne 

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, w tym 

odpowiedzialności zawodowej wykupioną w renomowanym zakładzie ubezpieczeń  („Ubezpieczenie”) oraz zobowiązuje 

się do tego, że utrzyma w mocy Ubezpieczenie do momentu upływu okresów gwarancji i rękojmi przewidzianych 

Umową. Towarzystwo Ubezpieczeniowe oraz warunki polisy podlegają akceptacji Wykonawcy. 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia nowej polisy odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności, w tym odpowiedzialności zawodowej osób skierowanych do realizacji zamówienia, wraz z potwierdzeniem 

opłacenia składki w najpóźniej dniu wygaśnięcia poprzedniej. 

 

3. Wykonawca zobowiązuje się do nieczynienia czegokolwiek, co będzie mieć niekorzystny wpływ na Ubezpieczenie, w 

szczególności unieważniania, zmieniania i dopuszczania do wygaśnięcia polis ubezpieczeniowych bez uprzedniej 

pisemnej zgody Wykonawcy. 

 

§ 11 

Kary umowne 

 

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 

a) opóźnienia w realizacji całości przedmiotu umowy –  w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §4 

ust. 1 za każdy dzień opóźnienia (termin zakończenia robót określono w §2 ust. 2 niniejszej umowy), 

b) opóźnienia w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w trakcie odbioru – w wysokości 1000,00 zł brutto, za każdy 

dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na ich usunięcie, 

c) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 1000,00 zł brutto za każdy 

dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

d) odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy –  

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust. 1, 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w 

wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust. 1.  

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych oraz kosztów, o których mowa w umowie, z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. O potrąceniu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej wraz z 



 

 

podaniem uzasadnienia. 

4) Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych. 

5) Postanowienia umowy dotyczące kar umownych pozostają wiążące dla stron w przypadku odstąpienia od umowy przez 

którąkolwiek ze stron. 

6) Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań 

wynikających z niniejszej umowy 

 

 

 

§ 12 

 Odstąpienie od umowy 

 

1. Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w ustawie Kodeks Cywilny przysługuje im prawo 

odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

 

1). Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli: 

 

a) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację lub złożono wniosek o ogłoszenie upadłości, 

 

b) Wykonawca jest w opóźnieniu w rozpoczęciu realizacji  zamówienia   7 dni od upływu 

wyznaczonych terminów i pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu nie realizuje usługi zgodnie z umową, 

 

c) Wykonawca trzykrotnie został ukarany za naruszenie tożsamych obowiązków określonych w 

umowie, 

 

d) Wykonawca realizuje usługę niezgodnie z wymogami określonymi w umowie, a w szczególności 

niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

2) Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli Zamawiający bez uzasadnionych przyczyn zalega z płatnością 

należności za 2 miesiące ponad termin płatności i pomimo dodatkowego, wezwania listem poleconym odmawia 

uiszczenia należności. 

 

2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powzięcia przez stronę 

wiadomości o okolicznościach, o których mowa ust. 1 i wymaga formy pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia. 

 

3. Przed wykonaniem prawa odstąpienia od umowy, strona zamierzająca odstąpić od umowy wyznaczy pisemnie 

drugiej stronie stosowny termin na usunięcie naruszeń lub usunięcie ich przyczyn, który nie może być jednakże dłuższy 

niż 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia. 

 

§ 13 

Istotna zmiana okoliczności, siła wyższa 

 

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, lub dalsze wykonywanie umowy może 

zagrozić istotnemu bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w 

terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca 

może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań zawartych w 

umowie, jeżeli okoliczności siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w ich wypełnieniu. 

3. Strona może powołać się na okoliczności siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym pisemnie drugą 

stronę w ciągu 7 dni roboczych od powstania tych okoliczności, o ile poinformowanie drugiej strony jest w tym terminie 

możliwe. 

4. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która się na nie powołuje. 

 

§ 14 

                                                                            Rozwiązanie umowy 

 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

 

a) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e u.p.z.p. 

 

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 

u.p.z.p. 

 



 

 

 

§15 

Zmiany do umowy 

 

1. Strony dopuszczają możliwość zmian umowy w następującym zakresie: 

 

a) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy wskazanych w § 7 , 

 

b) zmiany danych teleadresowych, 

 

c) zmiany podwykonawców na zasadach określonych w umowie, zmiany przywoływanych w przedmiotowej umowie 

ustaw oraz rozporządzeń (zmiany przepisów bądź wymogów szczególnych dotyczących przedmiotu zamówienia)  

 

d) zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadkach przewidzianych w art. 144 PZP 

 

2. Zmiany terminu określonego w §1 niniejszej umowy dla całości robót budowlanych lub ich części, spowodowanej 

okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi od Zamawiającego lub 

Wykonawcy, w szczególności: 

 

a) doznania przez Wykonawcę przeszkody ze strony Zamawiającego nie krótszej niż 5 dni, 

 

b) wystąpienia siły wyższej (rozumianej jako zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron, które 

zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań umownych, których strony nie mogły 

przewidzieć, ani których nie mogły przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością); 

 

c) zmiany zakresu przedmiotu umowy oraz przedstawionych rozwiązań zawartych w dokumentacji technicznej dla całości 

lub części dokumentacji technicznej, przy czym zmiana taka może być spowodowana wyłącznie okolicznościami 

zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy; 

 

d) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany 

technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę 

rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku 

Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki 

wymaga zatwierdzenia przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz akceptacji Zamawiającego, w formie 

pisemnej, 

 

 

3. Zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w §4 w przypadku: 

 

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 

na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

           - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy i Wykonawca w sposób obiektywny 

            udowodni ich wielkość. 

 

        d)  obniżenia wynagrodzenia na skutek ograniczenia rzeczowego zakresu przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli 

             w toku realizacji niniejszej umowy okaże się, że określone elementy nie są konieczne z punktu widzenia 

             celu realizacji niniejszej umowy, co spowoduje uznanie ich jako zbędne – w takim wypadku w zakresie 

             zaniechanym wynagrodzenie nie będzie Wykonawcy przysługiwało; w przypadku odstąpienia od danego 

           elementu przedmiotu umowy, obliczenie niewykonanej części nastąpi na podstawie ustalenia procentowego 

              lub kwotowego w stosunku do wartości całego elementu. 

 

e) zmiany wynagrodzenia na skutek zmiany zakresu przedmiotu umowy oraz przedstawionych rozwiązań 

   zawartych w dokumentacji projektowej dla całości lub części dokumentacji projektowej, przy czym zmiana taka może być 

spowodowana wyłącznie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

 

    4.  Wszelkie zmiany umowy wymagają uprzedniej (tj. przed ich dokonaniem) pisemnej zgody Zamawiającego i   

 dokonywane będą w formie pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności. 

 

 

 

 



 

 

§16 

                                                                    Postanowienia końcowe: 

 

1. W sprawach spornych wynikających z niniejszej umowy, w przypadku nie osiągnięcia porozumienia w drodze 

bezpośrednich negocjacji, strony poddadzą się rozstrzygnięciu Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia, o każdej zmianie adresu. 

 

3. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej 

umowie uważa się za doręczone. 

 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Prawa 

budowlanego oraz inne właściwe przepisy.  

 

5. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla 

Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

 

1. Załącznik nr 1 Polisa OC 

2. Załącznik nr 2 Harmonogram rzeczowo –finansowy 

3. Załącznik nr 3 Oferta Wykonawcy 

4. Załącznik nr 4 SIWZ 

 

 

 

Wykonawca:                                                                                  Zamawiający: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Załącznik nr 9 do SIWZ 

 

 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 

zawarta  w dniu …... 

 

pomiędzy: 

 

 

 

zwanym w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym”  

 

reprezentowaną(ym) przez:  

 

 

oraz 

 

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach  

z siedzibą w Kozienicach przy Al. Sikorskiego 10, 26 – 900 Kozienice, wpisanym do rejestru 

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  

w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000041311, 

NIP 812 – 16 – 45 – 639, REGON 670146450 

 

reprezentowanym przez Dyrektora – Romana Wysockiego 

 

zwanym w dalszej części umowy „Administratorem danych” lub „Administratorem” 

 

Preambuła 

 

Zważywszy na fakt, iż strony łączy umowa z dnia 19 listopada 2018r. oraz mając na względzie, że w 

związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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. U. UE L 119, s. 1) następuje konieczność zawarcia umowy 

o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, Strony zgodnie postanawiając, co następuje. 

§ 1 

Definicje 

1. Umowa – umowa o przetwarzanie danych osobowych. 

2. Umowa główna – umowa łącząca strony w związku z zawarciem której dochodzi do 

przetwarzania danych osobowych. 



 

 

3. Podmiot przetwarzający – podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych na 

mocy umowy powierzenia z Administratorem. 

4. Administrator – organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydujące  

o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. 

5. Zbiór danych – każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, 

dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego czy zestaw ten jest rozproszony lub 

podzielony funkcjonalnie. 

6. Przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak 

zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie a 

zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych. 

7. Rozporządzenia – rozporządzeniem 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. U. UE L 119, s. 1). 

8. Inny podmiot przetwarzający – podmiot, któremu podmiot przetwarzający  

w imieniu administratora pod-powierzył w całości bądź częściowo przetwarzanie danych 

osobowych. 

 

§ 2 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego  

w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach  

i w celu określonym w niniejszej Umowie. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe  

w związku z zawartą Umową główną na zasadach określonych niniejszą Umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią 

prawa osób, których dane dotyczą. 

 

§ 3 

Zakres i cel przetwarzania danych 

1. Podmiot przetwarzający oświadcza, że powierzone mu na podstawie umowy przez 

Administratora dane osobowe zwykłe oraz dane wrażliwe/szczególnej kategorii będzie 

przetwarzał wyłącznie w celu i zakresie realizacji Umowy głównej z dnia  

2.  Przetwarzanie o którym mowa w ust. 1 i 2 będzie odbywało się w formie papierowej lub 

elektronicznej bądź w obu formach jednocześnie. 

3. Podmiot przetwarzający nie może przetwarzać innych danych osobowych poza wymienionymi 

w niniejszym paragrafie. Każdorazowa zamiana charakteru i celu przetwarzania danych 

osobowych wymaga pisemnego aneksu. 

4. Strony zgodnie oświadczają, że z tytułu zawarcia i realizacji niniejszej Umowy Podmiotowi 

przetwarzającemu nie będzie przysługiwało jakiekolwiek wynagrodzenie. 

 

 

§ 4 

Obowiązki podmiotu przetwarzającego  



 

 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 

do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych  

i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku 

związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia ale 

nie niższy niż u Administratora danych. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 

powierzonych danych osobowych z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej 

działalności. Podmiot przetwarzający nie jest uprawniony do korzystania z usług innego podmiotu 

przetwarzającego bez uprzedniej szczegółowej, wyrażonej w formie pisemnej, zgody 

Administratora. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim, może być wyrażona jedynie przez 

osoby upoważnione do reprezentacji Administratora. 

3. Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie 

Administratora. Podmiot przetwarzający nie może przekazywać powierzonych mu danych 

osobowych osobom trzecim ani do państwa trzecich. 

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych 

osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane  

w celu realizacji niniejszej Umowy.  

5. Podmiot przetwarzający jest zobligowany zapewnić by osoby upoważnione u niego do 

przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych 

danych osobowych zarówno w trakcie zatrudnienia Ich w Podmiocie przetwarzającym jak i po jego 

ustaniu. 

6. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy,  

(o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które 

upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy, zarówno w 

trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

7. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych  

z przetwarzaniem danych osobowych, zależnie od woli Administratora, trwale usuwa bądź zwraca 

Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo 

Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.  

8. W miarę możliwości, uwzględniając przy tym charakter przetwarzania, Podmiot przetwarzający 

pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na 

żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 

Rozporządzenia.  

9. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia oraz umożliwia 

Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzenie 

audytów w tym inspekcji i przyczynia się do nich. W związku z realizacją obowiązku o którym 

mowa w zdaniu poprzednim, Podmiot przetwarzający niezwłocznie informuje Administratora, 

jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie Rozporządzenia lub innych 

przepisów Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych osobowych. 

10. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 

zwłoki zgłasza je Administratorowi nie później jednak niż w ciągu 24 godzin. 

11. W przypadku wyrażenia przez Administratora pisemnej zgody na powierzenie przez Podmiot 

przetwarzający czynności przetwarzania innemu Podmiotowi przetwarzającemu 

(podwykonawstwo), na ten inny Podmiot przetwarzający Podmiot przetwarzający jest 



 

 

zobowiązany nałożyć na mocy odrębnej umowy te same obowiązki ochrony danych osobowych jak 

w Umowie lub innym akcie prawnym regulującym relacje w zakresie ochrony danych osobowych 

pomiędzy Administratorem a Podmiotem przetwarzającym, o których to obowiązkach mowa w 

niniejszym paragrafie, w szczególności obowiązek wdrożenia odpowiednich środków technicznych 

i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom niniejszego rozporządzenia. Jeżeli 

ten inny Podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywającego na nim obowiązku ochrony 

danych pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków przez ten inny 

Podmiot przetwarzający spoczywa na Podmiocie przetwarzającym. Zgoda, o której mowa w 

zdaniu pierwszym może być wyrażona jedynie przez osoby upoważnione do reprezentacji 

Administratora. 

 

§ 5 

Prawo kontroli 

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 

środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 

powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia Umowy.  

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu 

przetwarzającego i z minimum 3 dniowym uprzedzeniem. O woli realizacji kontroli Administrator 

informuje Podmiot przetwarzający informuje w jeden ze sposobów: pisemnie, faxem, telefonicznie 

bądź mailowo.  

Administrator wskazuje następujące dane do kontaktu: 

 Maria Jakubik 48 679 71 193 

Podmiot przetwarzający wskazuje następujące dane do kontaktu:  

 

3. Zmiana danych kontaktowych o których mowa w ust. 2 nie wymaga pisemnego aneksu  

i następuje przez poinformowanie drugiej Strony na piśmie na adres wskazany w komparycji 

niniejszej umowy o aktualnych danych kontaktowych. W przypadku zmiany adresu do 

korespondencji i niepoinformowania o tym drugiej Strony, doręczenie wskazane w Umowie będzie 

skuteczne, na co strony wyrażają zgodę. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Administratora bądź audytora uchybień podczas kontroli, o 

której mowa w ust. 1, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień 

stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie 

dłuższym niż 3 dni. 

5. W sytuacji powzięcia przez Administratora informacji o potencjalnym naruszeniu ochrony 

danych osobowych, niosących za sobą ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których dane 

dotyczą, Administrator ma prawo przeprowadzić niezwłocznie kontrolę w siedzibie Podmiotu 

przetwarzającego w godzinach jego pracy, bez obowiązku uprzedniego powiadamiania go  

o tym fakcie. 

6. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

 

§ 6 

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej 



 

 

pisemnej zgody Administratora danych przy czyn zgoda może być wyrażona wyłącznie przez 

osoby upoważnione do reprezentacji Administratora. 

2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne 

polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający 

prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający.  

W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje 

Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej 

informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

3. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 1 Umowy winien spełniać te same gwarancje  

i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.  

4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie 

wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych. 

 

§ 7 

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego 

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych 

osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do 

przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.  

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora 

danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych  

w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania 

tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile 

są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania  

w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez 

inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp 

dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.  

3. W zakresie przewidzianym w ust. 2 Podmiot przetwarzający wdroży wszelkie środki konieczne 

do zapobieżenia bądź usunięcia negatywnych skutków prawnych oraz ewentualnych szkód. W 

szczególności Podmiot przetwarzający zobowiązany jest podjąć wszelkie dozwolone prawnie 

działania mające na celu usunięcie skutków naruszeń  

i zabezpieczenie danych osobowych przed dalszymi naruszeniami mając na uwadze interes osób, 

których dane są przetwarzane przez Administratora. 

4. Za działania bądź zaniechania osób, którym Podmiot przetwarzający powierza wykonywanie 

zobowiązań wynikających z niniejszej umowy lub z pomocą których takie zobowiązania wykonuje 

Podmiot przetwarzający odpowiada wobec Administratora jak za działania własne. Podmiot 

przetwarzający nie może czynić jakichkolwiek potrąceń w przypadku posiadania wobec 

Administratora roszczeń z innych umów, z roszczeniami Administratora wobec Podmiotu 

przetwarzającego wynikającymi z naruszeń postanowień niniejszej Umowy. Odpowiedzialność 

Podmiotu przetwarzającego ma charakter gwarancyjny. 

5. W przypadku gdy za niezgodne z przepisami prawa (w szczególności Rozporządzenia) bądź 
postanowieniami niniejszej Umowy działania lub zaniechania Podmiotu przetwarzającego, 
podwykonawców bądź osób o których mowa w ust. 4 Administratorowi zostanie wyrządzona 
szkoda, Podmiot przetwarzający obowiązany jest do jej naprawienia w pełnej wysokości.  
W szczególności dotyczy to obowiązku zwrotu na rzecz Administratora wszelkich poniesionych 
przez Administratora kosztów (w szczególności odszkodowań, zadośćuczynień, kosztów 



 

 

sądowych, kar administracyjnych) bez osobnego wezwania ze strony Administratora. 
6. W przypadku wytoczenia przeciwko Administratorowi jakiegokolwiek postępowania sądowego 

(w szczególności cywilnego, administracyjnego bądź karnego) związanego  

z niezgodnym przetwarzaniem przez Podmiot przetwarzający bądź jego podwykonawców lub 

innych osób bądź podmiotów, z którymi Podmiot przetwarzający współpracuje powierzonych 

danych osobowych, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do pełnego współdziałania  

z Administratorem w toku takich postępowań a jeżeli będzie to możliwe do niezwłocznego 

wstąpienia do postępowania w miejsce Administratora i zwolnienie Administratora z wszelkich 

zobowiązań. 

 

§ 8 

Czas obowiązywania umowy 

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia na czas trwania Umowy głównej,  

o której mowa w § 2 ust. 2. 

2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia 

umowy podstawowej, a jeżeli umowa podstawowa nie reguluje okresu wypowiedzenia, wówczas 

niniejsza umowa może zostać rozwiązana pisemnie przez każdą ze Stron  

z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. 

 

§ 9 

Rozwiązanie umowy 

1. Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy 

Podmiot przetwarzający: 

16. pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli o których 

mowa w § 4 ust. 2 i ust. 4, nie usunie ich w wyznaczonym terminie; 

17. przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową; 

18. powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora 

danych; 

2. Niniejsza umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu w przypadku rozwiązani Umowy 

głównej. 

3. Niniejsza umowa ulega rozwiązaniu w sytuacji wypowiedzenia Umowy głównej przez 

którąkolwiek ze Stron – po upływie okresu wypowiedzenia Umowy głównej. 

4. W przypadku rozwiązaniu Umowy w trybach o których mowa powyżej Podmiot przetwarzający 

obowiązany jest do usunięcia bądź zwrotu (wedle wyboru Administratora) posiadanych przez 

niego danych osobowych. Usunięcie bądź zwrot nastąpi niezwłocznie nie później jednak niż w 

terminie 7 dni od dnia rozwiązania umowy. 

 

 

§ 10 

Zasady zachowania poufności 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 

danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora i od 

współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy 

przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). Obowiązek określony 

w zdaniu poprzedzającym stosuje się odpowiednio do podwykonawców Podmiotu 

przetwarzającego oraz wszelkich osób lub podmiotów z pomocą których Podmiot przetwarzający 



 

 

przetwarza powierzone przez Administratora dane. 

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania  

w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane, ani udostępniane bez 

pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że 

konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub 

Umowy. Zgoda o której mowa w zdaniu poprzednim może być wyrażona jedynie przez osoby 

upoważnione do reprezentacji Administratora. 

 

§10  

Postanowienia końcowe 

1. Podmiot przetwarzający nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z niniejszej 

Umowy na podmioty trzecie bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie. Zgoda o której mowa 

w zdaniu poprzedzającym może zostać wyrażona przez osoby upoważnione do reprezentacji 

Administratora. 

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego, 

Rozporządzenia oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd 

właściwy Administratora danych. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron. 

 

 

 

_______________________                                                           ____________________ 

    Administrator danych                 Podmiot przetwarzający 

 

 

 

 

 

 

 

 


