
WOJEWÓDZK I SZPITAL SPE CJALISTYCZNY   
 im.  św.  Rafała  w Czerwonej  Górze  

Chęciny, dnia 2017-08-11 
Znak sprawy: ZP-1186-2017                                                                                
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Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-
060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.   

Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 
1.  Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 

jednak nie później niż:  
   1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert; 

  2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna 
potrzeba udzielenia zamówienia;  

  3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 

  - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert 

1a  jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania 

1 b       Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1  
2.  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, 

bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie. 
4.   W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 

 

Informuje, że: 

W związku z postanowieniami SIWZ w Dziale IV pkt 4, 5, 6, 7 zmianie ulegają zapisy wzoru umowy w § 9 i 
w § 23 ust. 2, które to paragrafy otrzymują następujące brzmienie: 

§ 9. 
1. W zakresie obowiązków dotyczących wykonywania robót, o których mowa w § 1 ust.1 pkt 3 Umowy 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w zakresie realizacji 
zadania pn. "Modernizacja stacji transformatorowej 1117” na terenie Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze.  

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie całości niezbędnych do właściwego, zgodnego 
z zasadami sztuki budowlanej zrealizowania robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej, 
objętych przedmiotem niniejszej umowy. 

3. Część zamówienia (robót budowlanych), których wykonanie będzie powierzone 
podwykonawcom*:................................................................................................................... 

4. Za działania lub zaniechania podwykonawców, Wykonawca odpowiada jak za własne działania lub 
zaniechania. 

5. Roboty budowlane będą świadczone przez osoby wymienione w Załączniku nr 3 do Umowy pn. „Lista  
Pracowników Wykonawcy” sporządzoną odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę, zwaną 
dalej „Pracownikami wykonującymi zamówienie”, który wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
zamawiającemu w terminie dwóch dni, licząc od daty zawarcia umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący zamówienie będą w okresie realizacji Umowy 
zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 
Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.), zgodnie z Listą  Pracowników Wykonawcy 
przedstawioną Zamawiającemu. 

7. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 
3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę, o które 
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zawnioskuje Zamawiający lub kopie druku ZUS RCA. Wykonawca przedstawiając dokumenty powinien 
przekazać je w sposób nie naruszający przepisów dot. ochrony danych. 

8. W razie powzięcia wątpliwości co do prawdziwości informacji zawartych w „Liście pracowników 
wykonawcy”, o której mowa w ust. 5, Zamawiający uprawniony jest do wystąpienia do Państwowej 
Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości podstawy 
zatrudnienia pracownika. 

9. Zamawiający informuje, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że realizacja przedmiotu umowy 
będzie odbywać się w sąsiedztwie czynnego obiektu. 

 

Zaś § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

lub w okresie rękojmi w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 19 
ust. 4 pkt 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad; 

2) w wysokości 500 zł za każdorazowe naruszenie postanowień niniejszej umowy w zakresie pełnienia 
nadzoru autorskiego, w tym z tytułu opóźnienia w wykonywaniu czynności nadzoru autorskiego, 
w stosunku do terminu określonego zawiadomieniem, o którym mowa w § 8 ust.1 umowy, 
w szczególności w przypadku: 

a) nie dotrzymania terminu na dokonanie uzgodnień lub,  
b) nie dotrzymania terminu na wyjaśnienie wątpliwości dot. projektu i zawartych w nim 

rozwiązań oraz uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej lub,  
c) nie dotrzymania terminu na dokonanie w zakresie możliwości wprowadzenia rozwiązań 

zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie w odniesieniu do materiałów 
i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,  

d) ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych w wysokości 250 zł 
w przypadku nie wzięcia udziału Wykonawcy w komisji lub naradzie technicznej 
organizowanej przez Zamawiającego; 

3) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy ponad termin określony w § 17 ust.1 umowy, w 
wysokości: 0,15% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 19 ust.4 za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia;  

4) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót budowlanych lub w okresie 
rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 19 
ust.4 pkt 3 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie 
wad;  

5) za spowodowanie przerwy w realizacji robót budowlanych z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 19 ust.4 pkt 3 umowy za 
każdy rozpoczęty dzień przerwy; 

6) za odmowę przedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenie w terminie na wezwanie Zamawiającego 
dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 5 i ust. 7 w wysokości 1 000,00 zł brutto, za każdy dzień 
zwłoki. W przypadku kolejnych wezwań i nieprzedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenia w terminie 
przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 5 i ust. 7 kara może być nakładana 
wielokrotnie. 

7) za przekroczenie terminu o którym mowa  w § 24 ust. 2 dotyczącego przedstawienia zamawiającemu  
kopii polisy w wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki,  

8) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia 
umownego netto, o którym mowa w § 19 ust. 4 umowy, 

 

Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian. 


