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e) Wykonawca musi uwzględnić oddzielenie miejsc wykonywania robót od ogólnodostępnych 
pomieszczeń  tj. ciągów komunikacyjnych, części oddziałów, kuchni i innych, szczelnymi 
przegrodami, 

f) prace mogą być prowadzone w godzinach od 7:00 do 20:00 w każdym dniu tygodnia, 
g) dla prawidłowego i sprawnego prowadzenia inwestycji Zamawiający w uzgodnieniu z 

Wykonawcą będzie organizował obowiązkowe narady budowlane na terenie budowy. 
2) Po dokonaniu demontażu istniejących elementów odzyskane materiały pozostają własnością 
Zamawiającego. Elementy wskazane przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest   wywieźć 
z terenu budowy i poddać utylizacji na własny koszt. 
3) Kolejność wykonywanych prac musi być ujęta w harmonogramie rzeczowo – finansowym, 
uzgodnionym  i zatwierdzonym przez Zamawiającego, uwzględniającym i zapewniającym ciągłość 
pracy oddziałów/działów  Szpitala. 
 
§ 4. Termin wykonania zamówienia: 
 
Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi nie później niż do 30.06.2020 r.,  w tym w terminie: 
a) 30 dni  od dnia podpisania Umowy - opracowanie koncepcji, po wcześniejszych konsultacjach do 

zatwierdzenia przez  Zamawiającego, 
b) 4,5  miesiąca – od dnia zaakceptowania koncepcji, opracowanie projektu budowlanego 

wielobranżowego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. 
 
§ 5. Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia: 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1. nie podlegają wykluczeniu: 

1.1.w trybie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 Ustawy Prawo zamówień publicznych (pkt. 1 
oświadczenia stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ); 

Z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy Prawo zamówień publicznych 
Zamawiający wykluczy: 

1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 
wykazał braku podstaw wykluczenia; 

2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 
przestępstwo: 
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, 
art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny 
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 
r. o sporcie  (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 1669), 
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 
 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 
c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012r. poz. 769); 

3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2 lit. a-d; 

4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
 administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
 ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności 
 należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 


