
Proszowice: Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Proszowicach.
Numer ogłoszenia: 177066 - 2014; data zamieszczenia: 26.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej , ul. Kopernika 13, 32-
100 Proszowice, woj. małopolskie, tel. 012 3865105, faks 012 3865258.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www. spzoz.proszowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4)  Określenie  przedmiotu  oraz  wielkości  lub  zakresu  zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia  jest  wykonanie  robót  budowlanych  polegających  na  termomodernizacji  głównego 
budynku  Samodzielnego  Publicznego  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w  Proszowicach 
zlokalizowanego przy ul. Kopernika 13. Remont budynku obejmuje roboty zewnętrzne: docieplenie 
ścian  zewnętrznych  oraz  stropodachów,  częściowa  wymiana  stolarki  okiennej  i  drzwiowej, 
wyburzenie  galerii  ze  schodami.  Główny  budynek  Szpitala  składa  się  z  części  głównej 
(średniowysokiej)  oraz  części  niskiej,  do  których  dobudowany  został  nowy blok  operacyjny  - 
połączony przewiązką - nie objęty niniejszym postępowaniem. Zakres robót: 1. prace rozbiórkowe i 
przygotowawcze; 2. montaż okien i  drzwi; 3. renowacja balkonów ; 4. ocieplenie budynku ;  5. 
odtworzenie  muru  oporowego  przy  schodach  do  piwnicy;  6.  elewacje  budynku  -  prace 
wykończeniowe;  7.  izolacja  termiczna  stropodachów;  8.  renowacja  pokrycia  dachowego  oraz 
montaż  obróbek  blacharskich;  9.  odtworzenie  instalacji  odgromowej;  10.odtworzenie  opasek  i 
ciągów komunikacyjnych; 11. inne prace: - demontaż i ponowny montaż ażurowych daszków nad 
wejściem do budynku niskiego, - demontaż i ponowny montaż elementów i urządzeń na elewacji 
(  tablice,  wentylatory).  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest  zawarty w dokumentacji 
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STW i OR), które stanowią 
załącznik do SIWZ..

II.1.6)  Wspólny  Słownik  Zamówień  (CPV): 45.00.00.00-7,  45.21.00.00-2,  45.42.11.00-5, 
45.26.12.10-9, 45.32.00.00-6, 45.32.10.00-3, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
31.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wadium w wysokości 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych) 



Wykonawca powinien wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonego w części XIII 
SIWZ,  w  pieniądzu,  poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy 
oszczędnościowo-kredytowej  (poręczenie  kasy  jest  poręczeniem  pieniężnym),  gwarancjach 
bankowych,  gwarancjach  ubezpieczeniowych  lub  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. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami). Wybór formy 
wniesienia wadium należy do Wykonawcy.  2. Wadium w pieniądzu należy wnieść na rachunek 
Zamawiającego w PKO BP S.A.II Oddział Kraków nr rachunku: 96 1020 2906 0000 1302 0174 
1792 . Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli  najpóźniej w 
terminie jego wniesienia, określonym w ust. 1, zostanie uznany rachunek bankowy Zamawiającego 
na kwotę wadium. 3. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, oryginał 
dokumentu należy złożyć w siedzibie SP ZOZ w Proszowicach, ul. Kopernika 13 pok.180 kasa, od 
poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 13.00, najpóźniej w terminie określonym w ust. 1. Treść 
dokumentu gwarancji lub poręczenia powinna zawierać w szczególności klauzulę, z której wynika 
zapłata kwoty wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 
ustawy. 4. Wadium powinno być wniesione na cały okres związania ofertą.

III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający nie wyznacza szczegółowego sposobu spełniania w/w warunku. Ocena 
spełniania przez Wykonawcę powyższego warunku będzie dokonana na podstawie 
złożonego oświadczenia, określonego w części III. 6) pkt a) ogłoszenia na zasadzie 
spełnia/ nie spełnia.

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie 
ostatnich  pięciu  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres 
prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  wykonał  (zakończył)  co 
najmniej  dwie  roboty  budowlane  polegające  na  dociepleniu  zewnętrznych  ścian 
budynku, o powierzchni ścian min. 2000 m² , budynku o minimum 5 kondygnacjach 
o  wartości  robót  nie  mniejszej  niż  1.000.000,00  złotych  każda  robota  oraz 
potwierdzi,  że  te  roboty zostały wykonane w sposób należyty,  zostały wykonane 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; Ocena spełniania 
przez Wykonawcę powyższego warunku będzie dokonana na podstawie złożonego 
oświadczenia i dokumentów, określonych w części III 6) pkt a), b) c) ogłoszenia na 
zasadzie spełnia/ nie spełnia.

• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający nie wyznacza szczegółowego sposobu spełniania w/w warunku. Ocena 
spełniania przez Wykonawcę powyższego warunku będzie dokonana na podstawie 
złożonego oświadczenia, określonego w części III. 6) pkt a) ogłoszenia na zasadzie 
spełnia/ nie spełnia.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże , że dysponuje 
lub będzie dysponował zespołem osób posiadających kwalifikacje i doświadczenie 
niezbędne do wykonania zamówienia, w skład którego wchodzi co najmniej jedna 
osoba, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, posiadająca uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez 
ograniczeń, z min. 5 letnim doświadczeniem na tym stanowisku. Osoba/y ta winna 
być wpisana na listę członków właściwej regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa. 
Wykonawca  winien  przedstawić  informację  o  podstawie  do  dysponowania  tymi 
osobami.  Ocena  spełniania  przez  Wykonawcę  powyższego  warunku  będzie 
dokonana  na  podstawie  złożonego  oświadczenia  i  dokumentów,  określonych  w 
części III. 6) pkt a), d), e) poniżej na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w 
wysokości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł ( jeden milion złotych) oraz , że jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej  na  sumę  ubezpieczenia  (sumę  gwarancyjną)  nie  mniejszą  niż 
1.500.000,00  zł  (  jeden  milion  pięćset  tysięcy  złotych).  Ocena  spełniania  przez 
Wykonawcę  powyższego  warunku  będzie  dokonana  na  podstawie  złożonego 
oświadczenia i dokumentów, określonych w części III. 6) pkt a), f), g) ogłoszenia na 
zasadzie  spełnia/  nie  spełnia.  Wykonawca  powołujący  się  przy  wykazywaniu 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 
ustawy,  na  zasoby innych  podmiotów  przedkłada  dokumenty,o  których  mowa  w 
części III.6) pkt f), g) dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował 
wykonawca.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 
przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o 
działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 
2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o  dopuszczenie  do  udziału  w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  albo 
składania ofert; 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  że 
wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu  -  wystawione  nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 



udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega 
z  opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i  społeczne,  lub potwierdzenie,  że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1  pkt  4-8  ustawy,  wystawioną nie  wcześniej  niż  6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert; 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1  pkt  9  ustawy,  wystawioną  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert; 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert; 

• wykonawca  powołujący  się  przy  wykazywaniu  spełniania  warunków  udziału  w 
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 
zamówienia,  przedkłada  także  dokumenty  dotyczące  tego  podmiotu  w  zakresie 
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy  przed  upływem terminu  składania  wniosków o  dopuszczenie  do  udziału  w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• nie  zalega  z  uiszczaniem  podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  i 
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu -  wystawiony nie  wcześniej  niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o  dopuszczenie  do  udziału  w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  albo 
składania ofert; 

• nie  orzeczono  wobec  niego  zakazu  ubiegania  się  o  zamówienie  -  wystawiony  nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3.2)

• zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca 
zamieszkania  albo  zamieszkania  osoby,  której  dokumenty  dotyczą,  w  zakresie 



określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania  wniosków o  dopuszczenie  do  udziału  w postępowaniu  o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca 
zamieszkania  albo  zamieszkania  osoby,  której  dokumenty  dotyczą,  w  zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie 
należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w 
art.  22  ust.  1  ustawy Prawo zamówień  publicznych.  b)  Wykaz  robót  budowlanych  w zakresie 
niezbędnym do wykazania spełniania  warunku wiedzy i  doświadczenia,  wykonanych w okresie 
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy- 
w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania . c) Dowody dotyczące  
najważniejszych robót,  potwierdzające,  że  co  najmniej  2  roboty zawarte  w wykazie,  o  którym 
mowa w pkt  b) zostały wykonane w sposób należyty,  zgodnie z  zasadami sztuki  budowlanej  i 
prawidłowo ukończone. Dowodami są : poświadczenia, inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych 
przyczyn  o  obiektywnym charakterze  wykonawca  nie  jest  w stanie  uzyskać  poświadczenia.  d) 
Wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia  ,  w  szczególności 
odpowiedzialnych  za  kierowanie  robotami  budowlanymi,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, 
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania 
tymi osobami. e) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia. f) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej  ,  w  którym  Wykonawca  posiada  rachunek,  potwierdzającą  wysokość  posiadanych 
środków  finansowych  lub  zdolność  kredytową  Wykonawcy,  wystawioną  nie  wcześniej  niż  3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, w wysokości nie mniejszej niż: 1.000.000,00 zł 
( słownie: jeden milion złotych ). g) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument 
potwierdzający,  że  Wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie 
prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem zamówienia  na  sumę  ubezpieczenia  (sumę 
gwarancyjną) minimum 1.500.000,00 zł ( jeden milion pięćset tysięcy złotych).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian



1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 2. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści 
oferty Wykonawcy w następującym zakresie: 1) wysokości wynagrodzenia w przypadku: a. zmiany 
stawki  podatku  VAT,  w  odniesieniu  do  tej  części  wynagrodzenia,  której  zmiana  dotyczy,  b. 
ograniczenia  zakresu  prac  objętych  niniejszą  umową  w  razie  stwierdzenia  braku  konieczności 
wykonywania części zamówienia, ujętych w dokumentacji i SIWZ, c. zmiany zakresu prac objętych 
niniejszą  umową  w  wyniku  zmian  opisanych  w  pkt.4)  ;  2)  terminu  realizacji  przedmiotu 
zamówienia, gdy jest ona spowodowana: a. siłą wyższą - rozumianą jako wystąpienie zdarzenia 
nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się 
uniknąć  nawet  przy  zachowaniu  najwyższej  staranności,  a  które  uniemożliwia  Wykonawcy 
wykonanie jego zobowiązania w części lub całości, a w szczególności epidemią stwierdzoną przez 
uprawnione  do  tego  organy  lokalne  lub  państwowe,  klęską  żywiołową,  strajkiem  lub  stanem 
wyjątkowym, b.  warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi  wykonywanie prac zewnętrznych 
(np. intensywne opady atmosferyczne, powodzie, ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury), c. 
zmiany zakresu prac objętych niniejszą  umową w przypadku zastosowania zmian opisanych w 
pkt.4), d. następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: utrudnienia, 
zawieszenia  robót  lub  przeszkodami  dającymi  się  przypisać  Zamawiającemu,  e.  koniecznością 
wprowadzenia  zmian  do  dokumentacji  projektowej  na  etapie  wykonawstwa  robót  z  przyczyn 
niezależnych od obu stron, aktualizacją rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, 
f.  koniecznością  wykonania  robót  dodatkowych  lub  uzupełniających  wpływających  na  termin 
wykonania  robót  objętych  niniejszą  umową  podstawową,  g.  następstwem  działania  organów 
administracji  lub  innych  podmiotów,  związanych  z przekroczeniem  obowiązujących  terminów 
wydawania  lub  odmowy wydania decyzji,  zezwoleń,  uzgodnień,  h.  następstwem wprowadzania 
zmian  w  obowiązujących  przepisach  prawnych  mających  wpływ  na  realizację  przedmiotu 
zamówienia, i.  wystąpienia odmiennych warunków geologicznych, terenowych, środowiskowych 
niż  przyjęto  w  dokumentacji;  3)  kolejności  i  terminu  wykonania  robót  określonych  w 
harmonogramie  rzeczowo  -  finansowym  realizacji  robót;  4)  jakości  lub  innych  parametrów 
materiałów,  urządzeń,  przy  czym  zmiana  taka  może  być  spowodowaną:  a.  koniecznością 
zrealizowania  przedmiotu  umowy  przy  zastosowaniu  innych  rozwiązań 
technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie 
przewidzianych  rozwiązań  groziło  niewykonaniem  albo  wadliwym  lub  nieterminowym 
wykonaniem  przedmiotu  umowy;  b.  koniecznością  zrealizowania  przedmiotu  umowy  przy 
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych ze względu na 
zmiany  obowiązującego  prawa;  c.  koniecznością  usunięcia  sprzeczności  w  dokumentacji;  d. 
zmianami rozwiązań technicznych/technologicznych lub  materiałowych ujętych w dokumentacji 
projektowej, spowodowanymi koniecznością wprowadzenia modyfikacji dokumentacji projektowej 
podyktowanymi  koniecznością  racjonalizacji  konkretnych  rozwiązań  zwiększających  walory 
użytkowe obiektu,  będącego przedmiotem umowy, o ile  ta  modyfikacja nie zmieni parametrów 
inwestycji;  5)  osób  przewidzianych  do  realizacji  zamówienia  przez  Strony pod  warunkiem,  że 
osoby zaproponowane będą posiadały co najmniej  takie  same kwalifikacje  i  doświadczenie jak 
osoby wskazane w umowie. 6) podwykonawcy, jeżeli podwykonawca nie wykonuje prac z należytą 
starannością,  uległ  likwidacji,  doszło  do  rozwiązania  umowy  łączącej  go  z  Wykonawcą  - 
z zachowaniem trybu postępowania opisanego w § 12 niniejszej umowy. 7) zmiany zakresu części 
prac powierzonych podwykonawcy w przypadku gdy: konieczność powierzenia przez Wykonawcę 
prac  podwykonawcy  spowodowana  jest  rozwiązaniem  umów  o  pracę  z  pracownikami 
wykonującymi  pracę w danej  branży w takiej  liczbie,  która uniemożliwia realizację  prac przez 
Wykonawcę,  wprowadzenie  nowego  podwykonawcy  zapewni  lepszą  realizację  danej  części 
zamówienia, konieczność powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robót 
lub  materiałów,  w  przypadku  opóźnień  zapewni  terminową  realizację  przedmiotu  umowy,  8) 
zmiany zakresu umowy spowodowanej następstwem działania organów administracji lub innych 
podmiotów, związanych z odmową wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, będących następstwem 



okoliczności leżących po stronie Zamawiającego. 3. Zmiany przewidziane w umowie mogą być 
inicjowane  przez  Zamawiającego  oraz  przez  Wykonawcę.  4.  Warunkiem  dokonania  zmian,  o 
których mowa w ust. 3 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis 
propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztów zmian zgodnie z zasadami określonymi 
w ust. 6, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy, opis wpływu zmiany na 
harmonogram  rzeczowo-finansowy  robót  i termin  wykonania  umowy.  5.  Podstawę  obliczenia 
kosztów  zmiany mającej  wpływ  na  wynagrodzenie  Wykonawcy  stanowić  będzie  zatwierdzony 
przez Zamawiającego: projekt zamienny lub protokół nadzoru autorskiego, jeżeli wynika ona ze 
zmiany  dokumentacji  projektowej  lub  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych,  kosztorys  ofertowy  opracowany  na  podstawie  cen  jednostkowych  lub  danych 
wyjściowych do kosztorysowania przyjętych do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, 
a w odniesieniu do niewystępujących w kosztorysie ofertowym materiałów i sprzętu według cen 
jednostkowych  zaproponowanych  przez  Wykonawcę,  ale  nie  wyższych  niż  średnie  ceny 
SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych dla rejonu 
Małopolski,  a  w  odniesieniu  do  materiałów  nie  występujących  ani  w  kosztorysie  ani  w 
SEKOCENBUD,  w  oparciu  o  ceny  rynkowe  jednostkowe  tych  materiałów.  6.  W  przypadku 
wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 3 pkt. 2) termin zakończenia robót 
może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www. spzoz.proszowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny 
Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice, Dział Zamówień 
Publicznych (cena SIWZ - 20,00 zł + VAT) lub na wniosek Wykonawcy za zaliczeniem pocztowym.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
10.06.2014 godzina 11:30, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół  Opieki Zdrowotnej w 
Proszowicach ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice SEKRETARIAT Dyrekcji, Budynek główny, I 
piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


