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      Sokółka dn. 27.07.2018r. 
 

Klauzula 
informacyjna z art. 13 RODO dla celów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
 
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:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 40, email: sekretariat@szpitalsokolka.pl, telefon: 85 
72 20 463. 

2. Inspektor Ochrony Danych jest dostępny pod adresem email: iod@szpitalsokolka.pl. 
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: Wykonanie roboty budowlanej polegającej na 
NADBUDOWIE / ROZBUDOWIE / PRZEBUDOWIE części budynków SPZOZ w Sokółce z przeznaczeniem 
dla Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizacji i OAiIT  w oparciu o dodatek nr 2 do SIWZ (dokumentacja 
projektowa etap I-IV ) w ramach realizacji projektu pt. „Poprawa dostępności do usług w obszarze chorób 

będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SP ZOZ  w Sokółce” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,  Oś VIII Infrastruktura dla usług użyteczności 
publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1.., Znak sprawy: SPZOZ  BLOK RB / 

2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 
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 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
6. 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. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile przetwarzanie odbywa się na 
podstawie zgody prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania. 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy  RODO. 

9. 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.   

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w zautomatyzowany sposób, w tym nie będą profilowane. 
Rozdział 1. Obligatoryjne postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
§ 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego  
 

Znak sprawy: SPZOZ BLOK RB / 2018 
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce 
16-100 Sokółka ul. gen. Władysława Sikorskiego 40 

NIP-545-14-93-579; Regon – 050653170 
tel: 085-7220464  fax: 085-7220464 

e-mail:  przetargi@szpitalsokolka.pl           www.szpitalsokolka.pl 
Kierownik Zamawiającego 
Jerzy Kułakowski 
Komisja Przetargowa 
Andrzej Dowgiert, Andrzej Krzywosz, Wojciech Ćzaplejewicz, Bożena Gromulska 
Zespół nadzorujący  
Wojciech Czaplejewicz, Bożena Gromulska, Paweł Leosz, Małgorzata Mutwicka 
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§ 2. Tryb udzielania zamówienia  
Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony o wartości  nieprzekraczającej równowartość 5 548 000  
euro, zgodnie z art.  39 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2016r.poz. 1020). 
 
§ 3. Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej polegającej na NADBUDOWIE / ROZBUDOWIE / 
PRZEBUDOWIE części budynków SPZOZ w Sokółce z przeznaczeniem dla Bloku Operacyjnego, 
Centralnej Sterylizacji i OAiIT  w oparciu o dodatek nr 2 do SIWZ (dokumentacja projektowa etap I-IV ) w 
ramach realizacji projektu pt. „Poprawa dostępności do usług w obszarze chorób będących przyczyną 

dezaktywizacji zawodowej w SP ZOZ  w Sokółce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,  Oś VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, 
Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1.  

CPV: 45000000-7 – Roboty budowlane 
CPV: 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 

CPV: 45210000-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków 
CPV: 45215140-0 – Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 

CPV: 45215141-7 – Roboty budowlane w zakresie sal operacyjnych 
CPV: 45223000-6 – Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

CPV: 45232460-4 – Roboty sanitarne 

CPV: 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne 
 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dodatek
 
nr 2 do SIWZ. 

3. Ogólny opis przedmiotu zamówienia. 
1) nadbudowa Bloku Operacyjnego nad istniejącym parterowym, podpiwniczonym blokiem „E”; 

2) rozbudowa bloku „E” o dwie klatki schodowe zapewniające zgodną z przepisami ewakuację z budynku; 
3) przebudowa piętra I bloku „B” na potrzeby szatnie personelu dla Bloku Operacyjnego. 

4) rozbudowa o łącznik na poziomie piętra I łączący istniejący blok „B” z projektowaną nadbudową nad 

blokiem „E” 
W obszarze objętym pracami przewidziano: 

BLOK „E” 
a) PIWNICA: Pomieszczenia techniczne dla bloku E 

b) PARTER: Centralna Sterylizatorania wraz z zapleczem technicznym i socjalnym personelu. 

c) PIĘTRO I: Blok operacyjny: 
 3 sale operacyjne 

 przygotowania lekarzy 
 dwustanowiskowe przygotowanie pacjentów 

 sala wybudzeniowa – 4 łóżka 
 pokoje personelu 

 węzły sanitarne personelu 

 magazyny 
 skład porządkowy 

 brudownik 
 łącznik 

 Klatki schodowe 

d) PODDASZE TECHNICZE: Wentylatornia dla bloku E 
BLOK „B” (szczegółowo opisany w Tomie IIA) 

e) PIWNICA: Pomieszczenia techniczne dla bloku B w zakresie przewidzianym w pkt. f 
f) PIĘTRO I: Blok operacyjny: 

 śluza wjazdowa pacjentów 
 śluza szatniowa personelu 

g)  OAiIT: 

 śluza wjazdowa pacjentów 
 śluza szatniowa personelu 

 sala OAiIT – 5 łóżek 
 izolatka 

 pokój diagnostyczno-zabiegowy 

 przygotowanie zabiegów pielęgniarskich 
 łazienka technologiczna pacjentów 

 brudownik 
 skład porządkowy 

 pokoje personelu 

 węzły sanitarne personelu 
 otwarta poczekalnia rodzin 

Etapowanie inwestycji 



 

ETAP I: 
Nadbudowa bloku „E” o jedną kondygnację. Rozbudowa bloku „E” o klatki schodowe i łącznik na poziomie piętra 1. 

Przebudowa pomieszczeń po starej pralni w bloku „E” na potrzeby centralnej sterylizacji. Przebudowa pomieszczeń w 

piwnicy pod obszarem starej pralni w bloku „E” na pomieszczenia techniczne obsługujące blok operacyjny i centralną 
sterylizację. Zamknięcie od strony bloku pomieszczenia przygotowania pacjenta i wykonanie połączenia między 

budynkami i projektowanej śluzy pacjenta (czasowa premedykacja na salach operacyjnych a wstępna przy łóżku 
pacjenta). 

ETAP II: 

Uruchomienie nowego bloku operacyjnego przy wykorzystaniu istniejącej śluzy pacjenta i istniejących śluz szatniowych 
personelu w bloku „B”. Zamknięcie od strony bloku istniejących pomieszczeń personelu i wykonanie w wydzielonym 

obszarze śluz sanitarnych i szatni od strony czystej wraz z komunikacją. 
ETAP IIIA: 

Uruchomienie śluzy pacjenta wykonanej w etapie I oraz strony prawej szatni czystej wraz ze śluzą wykonaną w etapie II. 
Zamknięcie do strony bloku i istniejącej komunikacji strony prawej istniejących śluz wraz z istniejącą szatnią i wykonanie 

jej przebudowy. Personel czasowo na tym etapie korzystał będzie z obszaru po dawnej szatni jako tzw. szatni brudnej 

połączonej z etapem II. Rozwiązanie przejściowe dla obydwu płci. 
ETAP IIIB: 

Uruchomienie strony prawej szatni czystej wraz ze śluzą wykonaną w etapie II i szatnią wraz z komunikacją (poczekalnią 
rodzin) wykonaną w etapie III. Rozwiązanie przejściowe dla obydwu płci. Wykonanie przebudowy obszaru dawnej śluzy 

po stronie lewej. 

ETAP IV: 
Uruchomienie całego bloku zgodnie z projektem docelowym. Wykonanie przebudowy pomieszczeń t.z. części czystej 

projektowanego OAiIT po starym bloku wraz z wydzieleniem i dołączeniem do obszaru pokoju personelu istniejącego 
OAiIT. 

ETAP V: 
Uruchomienie t.z. części czystej OAiIT. Wykonanie pomieszczeń zgodnie z projektem w części istniejącego OAiIT. 

ETAP VI: 

Uruchomienie całego OAiIT zgodnie z projektem docelowym. Wykonanie remontu komunikacji ogolnej. Harmonogram 
prac i podział obszaru na odcinki szczegołowo omowiony z wyłonionym wykonawcą tak, aby nie została zakłócona 

możliwości dojścia do bloku operacyjnego i OAiIT. 
 

4. Użyte dla opisu przedmiotu zamówienia nazwy własne materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i inne oraz 

przedstawione nazwy producentów stanowią jedynie wzorzec jakościowy i są podane w celu określenia 
wymogów jakościowych im stawianych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania opisane w SIWZ lub równoważne. 

Przez równoważność Zamawiający rozumie zachowanie przynajmniej takich standardów jakościowych jak 
opisane w SIWZ. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia norm, 

aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne na 

mocy art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
5. Zaleca się, aby przed złożeniem oferty Wykonawcy odbyli wizję lokalną terenu inwestycji oraz jego otoczenia, w 

celu ułatwienia Wykonawcom przygotowania ofert, a także oceny, na własną odpowiedzialność, wszystkich 
czynników koniecznych i wpływających na prawidłowe przygotowanie oferty, obejmującej wszelkie niezbędne 

prace przygotowawcze wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawcy zainteresowani wizją 
lokalną są zobowiązani do umówienia terminu wizji lokalnej, z wyprzedzeniem co najmniej 2-dniowym. O 

akceptacji zaproponowanego terminu wizji lokalnej lub propozycji innego terminu Wykonawcy zostaną 

powiadomieni w ciągu 2 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego wniosku na wskazany przez Wykonawcę 
numer faxu. Zamawiający przyjmie wniosek, przesłany faksem lub e-mail od poniedziałku do piątku, w 

godzinach od 7.30 do 15.00. 
6. Przedmiot niniejszego zamówienia uwzględnia wymóg realizacji Inwestycji bez wyłączania z użytkowania innych 

części Szpitala. 

7. Wykonawca będzie współużytkował  teren robót budowlanych z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest 
prowadzić prace remontowo budowlane w sposób nieuciążliwy dla pacjentów Zamawiającego ani przebiegu ich 

leczenia oraz nie zakłócający normalnej pracy szpitala i korzystania ze znajdujących się w nim pomieszczeń przez 
Zamawiającego i osoby trzecie. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniej organizacji i koordynacji robót 

budowlanych. Prace budowlane nie mogą utrudniać funkcjonowania innych komórek organizacyjnych Szpitala, 
poza miejscem planowanego prowadzenia prac, co nakłada na Wykonawcę  następujące obowiązki: 

 prace powodujące hałas nie mogą być wykonywane w godz. 21.00-6.00, 

 Wykonawca zobowiązany będzie do oddzielenia pomieszczeń remontowanych od pomieszczeń 

użytkowanych za pomocą trwałej bariery od sufitu do podłogi. 
 
§ 4. Termin wykonania zamówienia  

1.Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 16.12.2019r (ostateczna data zostanie podana 
na podstawie wybranej ofert) . 
2.Zamawiający przewiduje zawarcie umowy z zachowaniem terminów ustalonych w Ustawie Prawo Zamówień 
publicznych. 



 
§ 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

 
A. nie podlegają wykluczeniu; 
 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do 

negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, 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 (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz.  176), 

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. 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; 

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 wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w 
błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub 
obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie 
jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd 
zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia; 

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać 
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a 
także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o 
świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie 
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 
postępowaniu; 

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między 
wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych; 

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 
czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne; 

12) wykonawców, którzy należąc 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, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty 
częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi 
powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
 
B. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o 

zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania dotyczące: 

 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej 

 sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

 zdolności technicznej lub zawodowej  
1a. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób 
proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania 
zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. 
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach 

oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia. 



4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub 
ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału 
w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 
24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5. 

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy 
mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do 
realizacji których te zdolności są wymagane. 

6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z 
podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą 
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w 
ust. 4, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 
podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 
zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub, 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne 

lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1. 
8. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów oświadczeń lub 

dołączonych do oferty. 
9. Wykonawca musi wykazać spełnianie każdego z wymaganych warunków. 
10. Niespełnienie któregokolwiek warunku może spowodować wykluczenia wykonawcy z postępowania. 

 
§ 5a. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 
 
Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę: 
 
1. W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.– Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 
2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz.615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli 
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 
233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

2. Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności 
gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 
zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

3. Jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy 
pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z: 

a) zamawiającym, 
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 
c) członkami komisji przetargowej, 
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a 

– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie 
wykonawcy z udziału w postępowaniu; 
4. Który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą 

umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 
ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

5. Będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub 
wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub 
karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 

6. 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 wykroczenie, o którym mowa w ust. 5; 

7. Wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów 
prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją 
karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych; 

8. Który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem 
przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności.  

 
§ 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia  
1.W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie dołączy do oferty 
następujące oświadczenia lub dokumenty (oryginały lub poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem ich 
odpisy lub kserokopie): 



1.1 W zakresie posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej  
 
Zamawiający nie wymaga. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp 
(dodatek nr 4.1 do SIWZ) 
 
1.2 W zakresie posiadania sytuacji finansowej lub ekonomicznej,  
 
a) Zamawiający wymaga: dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną 
przez zamawiającego. 

  Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, iż posiada opłaconą polisę, że jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 5000000,00zł przez 
cały okres wykonania zamówienia. 
 
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób 
potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji. 
 
b) Zamawiający wymaga: informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 
1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

 Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, iż że posiada  środków finansowe lub 
zdolność kredytową w wysokości min. 4000000,00zł 
. 

1.3 W zakresie dysponowania odpowiednim zdolnościami technicznymi lub zawodowymi  
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 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.  (wg. wzoru 
przedstawionego przez Zamawiającego). 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże że wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 
zamówienia na robotę budowlaną o wartości brutto nie niższej niż 7000000,00 zł., odpowiadającej swoim rodzajem 
robotom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, tj. zawierających co najmniej: wykonanie robót w branży 
konstrukcyjno-budowlanej, robót branży elektrycznej oraz robót branży sanitarnej. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia, ww. warunek mogą spełniać łącznie. 
 
 
 

2) Zamawiający wymaga: wykazu 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. (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego) 
 
 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże że w okresie wykonywania niniejszego zamówienia, 
będzie dysponował osobami  zdolnymi do wykonania zamówienia o kwalifikacjach opisanych poniżej: 
a) co najmniej jedna osoba, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy:                                                                                                                                                            
-posiadająca uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych  w  budownictwie  w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej w zakresie wykonawstwa bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane,                     
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,                                                                                                                   
-będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, 
które mogą wyniknąć w związku z wykonaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,                                                                                                                                                                              
-posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie na stanowiskach kierowniczych. 
Powyższe wymagania muszą być spełnione łącznie. 
 
b) co najmniej jedna osoba, która pełnić będzie funkcję kierownika robót elektrycznych:                                                                                                                    
-posiadająca uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub 
odpowiadające im uprawnienia budowlane, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,                                                                                
- będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, 
które mogą wyniknąć w związku z wykonaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,                                                                    
-posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie na stanowiskach kierowniczych. 



Powyższe wymagania muszą być spełnione łącznie. 
 
c) co najmniej jedna osoba, która pełnić będzie funkcję kierownika robót sanitarnych:                                                                                                                                   
- posiadająca uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji    i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych  bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia   budowlane, wydane   na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów,                                                                                                                                                                               
- będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i ubezpieczona   od odpowiedzialności cywilnej za szkody, 
które mogą wyniknąć w związku  z wykonaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,                                                                                                                                                                                  
-posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie na stanowiskach kierowniczych. 
Powyższe wymagania muszą być spełnione łącznie. 
 
 
Zamawiający nie dopuszcza łączenia w/w funkcji. Natomiast Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, ww. warunek mogą spełniać łącznie. Poprzez kierunek techniczny wykształcenia wyższego Zamawiający 
rozumie klasyfikację przyjętą w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w 
sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z 2011r. poz. 1065) – 
zgodnie z Wykazem obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, stanowiącym 
załącznik do rozporządzenia - OBSZAR WIEDZY 5 - Obszar nauk technicznych, DZIEDZINA NAUKI: dziedzina nauk 
technicznych. Poprzez uprawnienia równoważne odpowiadające wymaganym przez Zamawiającego, należy rozumieć 
również odpowiednie kwalifikacje zawodowe osób, uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych zgodnie z 
art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290). 

W zakresie braku podstaw do wykluczenia: 
 
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (dodatek nr 4 do SIWZ )  
 
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w 

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, na wezwanie dołączy do oferty 
następujące oświadczenia lub dokumenty (oryginały lub poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem 
ich odpisy lub kserokopie): 

1) aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, 
odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 
24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę 
ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 
6 ustawy; 

6) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź 
informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu. (dodatek nr 4.1 do SIWZ). Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której 
mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 
której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy PZP. 

 
3.  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie na wezwanie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia, 
że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 
 
Zamawiający nie wymaga. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp 

(dodatek nr 4.1 do SIWZ) 
 



4  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą. 

1)wypełniony w całości formularz oferty,  wstępne oświadczenia wykonawcy , zestawienie robót budowlanych, wykaz 
osób (dodatek nr 1, 4, 4.1, 5, 6 do SIWZ)  
2)upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów 
dołączonych do oferty, 
4a  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy zagraniczni: 

1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentu, o których mowa w § 6 ust.2 pkt.1. Składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące 
przed upływem tego terminu. 

2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentu, o których mowa w § 6.  ust. 2 pkt. 3 i 4  składa dokumenty potwierdzające że nie zalega z 
opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z 
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument, o którym mowa powyżej powinien 
być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

3) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentu, o których mowa w § 6.  ust. 2 pkt.  5 i 6 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, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz 
ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy. Dokument, o którym mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesiące przed upływem tego terminu. 

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. 4, 5, 6, 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. Dokument, o którym mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesiące przed upływem tego terminu 

4b  Podmioty wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 
 
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim przypadku wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Lider konsorcjum) albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
2)Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w pkt 1. 
3)Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt 1 została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem 
umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 
§ 7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów, jeżeli zamawiający, w sytuacjach określonych w art. 10c–10e, 
przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a 
także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 
 

1.Postępowanie o udzielenie zamówienia z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z 
zachowaniem formy pisemnej. 
2.Adres, nr telefonu, faxu oraz adres poczty elektronicznej i adres internetowy są wskazane w §1 SIWZ. 
3.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą  faxu, poczty elektronicznej  
uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu, każda ze stron na 
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymanie. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania 
wiadomości przez Wykonawcę domniemywa się że korespondencja wysłana na ostatni znany adres e-mail lub nr. faxu 
podany przez Wykonawcę, została doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. 
4.Zamawiający przyjmuje wszystkie pisma w godzinach urzędowania, to znaczy od 7.30 do 15.00 w dni robocze. 
5.Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest Andrzej Dowgiert st. insp. d/s zamówień publicznych. 

§ 8. Wymagania dotyczące wadium . 
Zamawiający wymaga złożenia wadium. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu uważa się je za wniesione z 
chwilą zaksięgowania środków pieniężnych na  wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego. 
 

Wadium  należy wnieść w kwocie 250000,00zł do dnia 20.08.2018r do godziny 10:00. 
 

1.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 
1)pieniądzu: 
2)poręczeniach bankowych lob poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że poręczenie kasy 
jest zawsze pieniężne: 



3)  gwarancjach bankowych; 
4)  gwarancjach ubezpieczeniowych; 
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 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn.zm.). 
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego Bank 
Spółdzielczy w Białymstoku 70 8060 0004 0019 0004 2000 0070 z dopiskiem WADIUM i tytułem postępowania. 
4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
5.  Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z 
zastrzeżeniem art. 46 ust.4a. 
6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po 
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
jeżeli jego wniesienia żądano. 
7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu 
składania ofert. 
8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 
46 ust.1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 
9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego  
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 
10. Zamawiający jest zobowiązany zatrzymać wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 
1) wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 
warunkach zawartych w ofercie; 
2) wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy; 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
wykonawcy. 
4) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w 
art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie 
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania 
oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 
§ 9 Termin związania ofertą  
1. Zamawiający ustalił termin związania ofertą na 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że 
Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium. 
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności 
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli 
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia 
nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta  została wybrana jako 
najkorzystniejsza.  
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
§10. Opis sposobu przygotowywania ofert  
1. Warunki formalne sporządzenia oferty, których niespełnienie może powodować odrzucenie oferty: 
1) oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie, na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego 
usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie pisma w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i 
podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, tłumaczenie musi być poświadczone 
przez wykonawcę. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyrazi zgodę, której mowa w art.9 ust.3 ustawy 
Pzp, 
2) zamawiający może wyrazić zgodę najpóźniej przed upływem terminu składania ofert na sporządzenie oferty w języku 
powszechnie używanym w handlu międzynarodowym, wniosek o złożenie oferty lub części oferty w takim języku musi 
być złożony zamawiającemu na oddzielnym od oferty piśmie najpóźniej 6 dni przed upływem terminu składania ofert; w 
przypadku braku tłumaczenia pism obcojęzycznych zamawiający odrzuci ofertę, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1 w związku 
z art. 9 ust. 2 Pzp z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp, 
3) oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron musi rozpoczynać się od 
numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty, przy czym wykonawca może nie numerować stron nie zapisanych 
(wykonawca może nie numerować stron oferty, jeżeli wszystkie kartki oferty są trwale zszyte lub scalone w inny sposób), 
4) każda strona oferty powinna być podpisana przez osobą uprawniona do podpisywania oferty, przy czym wykonawca 
może nie podpisywać stron nie zapisanych,  
5) każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty, 
6) oferent może złożyć tylko jedną ofertę (indywidualnie lub jako konsorcjum), w której musi być zaoferowana tylko jedna 
cena, 
7) oferta musi być złożona zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu z napisem „Oferta” i 
tytułem postępowania lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji 
wpływającej do zamawiającego oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów  Wykonawcy 



(dopuszcza się odcisk stempla); brak powyższych adnotacji dotyczącej wykonawcy może być przyczyną nieterminowego 
otwarcia oferty,  
8) wykonawca składając ofertę może zastrzec informacje stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, 
o których mowa w art. 86 ust. 4. Przepis stosuje się odpowiednio do konkursu. 
9) wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że 
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. Przed terminem składania ofert. 
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone w kopercie opisanej jak w punkcie 7, oznakowanej dopiskiem 
„ZAMIANA”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który 
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 
10) Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego 
powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. 
Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania 
wykonawcy wcześniejsze koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 
11) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą spełniać następujące wymagania: 
a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o 

zamówienie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień 
publicznych; 

b) wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  
o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie 
przedmiotowego zamówienia publicznego. 
12) Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać zgodne z aktualnym 
dokumentem tożsamości imię nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera 
imienia i nazwiska, to musi być uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i 
nazwisko podpisującego. 
13) Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w p0stępowaniu obciążają wyłącznie Wykonawcę. 
§ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  
1. Miejsce i termin składania ofert: Siedziba Zamawiającego sekretariat pok. 105,  20.08.2018r  do godziny 10:00. 
2. Miejsce i termin otwarcia ofert: Siedziba Zamawiającego sala konferencyjna pok. 106, 20.08.2018r. o godzinie 10:10. 
§ 12. Opis sposobu obliczenia ceny  
1. Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od towarów i usług (VAT), wypełniając wszystkie pola formularza 
oferty  i następnie wyniki te wpisuje słownie. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w 
jej skład elementów. 
2. Zamawiający poprawia w ofercie : 
1) oczywiste omyłki pisarskie, 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące 
istotnych zmian w treści oferty 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
4. Wykonawca może pisemnie nie wyrazić zgody na poprawienie omyłek o których mowa w art. 87 ust.2 pkt.3 ustawy 
Pzp w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia . W takim przypadku zamawiający odrzuci ofertę zawierającą 
omyłki zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 
5. Przed obliczeniem ceny oferty oferent powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z: 
1) Opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją techniczną i specyfikacjami technicznymi. 
2) Ceny jednostkowe asortymentu netto i brutto mają być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 
2. Cena oferty obejmująca podatek od towarów i usług (VAT) musi być wyrażona w złotych z zaokrągleniem do dwóch 
miejsc po przecinku (grosze). Stawka VAT musi być określana zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535Z z póź. Zm.). 
3. Dla porównania ofert zamawiający przyjmie cenę brutto obejmująca podatek od towarów i usług (VAT). 
4. W przypadku omyłek rachunkowych tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego oczywistym dla Zamawiającego 
będzie, iż cena jednostkowa netto została podana prawidłowo. 
§ 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag 
tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych 
przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej 
ważnego 
1 Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów: 
1) 60% - cena – znaczenie czynnika 0,60 
2) 10% - termin realizacji zamówienia – znaczenie czynnika – 0,10 
3) 30% - okres gwarancji i rękojmi – znaczenia czynnika – 0,30 
Suma punktów uzyskana w kryteriach zdecyduje o stopniu korzystności oferty. 
2. Sposób oceniania ofert: 
1) w kryterium, w którym zamawiającemu zależy, aby oferent przedstawił jak najniższy wskaźnik (cena 60pkt.), 

zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny: 
     (n : w) x a x 100 – gdzie: 
 n – najniższa wartość z zaoferowanych, 
 w – wartość z oferty badanej  



 a – znaczenie czynnika przedstawione w ust. 1 pkt 1); 
2)        w kryterium, w którym zamawiającemu zależy, aby oferent przedstawił jak najniższy wskaźnik (termin realizacji 
zamówienia 10pkt. w zakresie dopuszczonym do oceny max. 15 miesięcy), zostanie zastosowany następujący wzór 
arytmetyczny: 
     (N’ : W’) x A’ x 100 – gdzie: 
 N’ – najniższa wartość z zaoferowanych, 
 W’ – wartość z oferty badanej  
 A’ – znaczenie czynnika przedstawione w ust. 1 pkt 2); 
3)w kryterium, w którym zamawiającemu zależy, aby oferent przedstawił jak najwyższy wskaźnik (okres gwarancji i 
rękojmi) 30pkt w zakresie dopuszczonym do oceny min. 6 lat max. 10 lat), zostanie zastosowany następujący wzór 
arytmetyczny: 
                                                 (T1 : T2) x A’ x 100 – gdzie: 
 T1 – wartość z oferty badanej  
            T2 – najwyższa wartość z zaoferowanych, 
 A’ – znaczenie czynnika przedstawione w ust. 1 pkt 3); 
 
3. Wszystkie oceny członków komisji zostaną wpisane do protokołu postępowania. 
4. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 
5. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych, przez co należy rozumieć ofertę, która 
przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów wskazanych w ust.1.  
§ 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego  
 

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza 

w oparciu o podane kryteria wyboru. 
 

1.Zamawiający niezwłocznie informuje wszystkich wykonawców o: 
 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, 

jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i 
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, 
którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w 

art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 
4) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu 

negocjacji albo dialogu, 
5) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów, 
6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, 
7) unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne 
8) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust.1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego 

może być zawarta 
 
1.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 
również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 
2.Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
ust.1 pkt. 8 SIWZ jeżeli zachodzą przesłanki opisane w art. 94 ust.2 ustawy PZP. 
3.Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą 
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp. 
 
§ 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości brutto 
zamówienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej należy 
wpłacić na rachunek bankowy:  Bank Spółdzielczy w Białymstoku 70 8060 0004 0019 0004 2000 0070 z dopiskiem 
„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy” 
 
1. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
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. 
2. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: 



1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; 
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę 
samorządu terytorialnego; 
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze 
zastawów. 
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
Zamawiającego. 
4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet 
zabezpieczenia. 
5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym  
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 
6. Kwota zabezpieczenia  zostanie zwrócona w następujący sposób: 
1) 70% kwoty zabezpieczenia  zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 
2) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu  po upływie okresu rękojmi za wady. 
§ 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, 
aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach  

1.  Wzór umowy jest przedstawiony w dodatku nr 3 do SIWZ. 
2. Termin i miejsce podpisania umowy zostanie podany w ogłoszeniu o wyborze oferty najkorzystniejszej. 
3. Podpisanie umowy odbędzie się tylko i wyłącznie w siedzibie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od 

daty wyznaczonej przez Zamawiającego. 
4. Nie dotrzymanie terminu określonego w ust. 3 będzie traktowane jako uchylanie się od podpisania umowy. 

§ 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia.  

1. Wykonawcom, uczestnikom konkursu, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu 
oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w 
art. 154 pkt 5. 
2. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy środki 
ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji 
uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną  i ogłaszaną na stronie internetowej Urzędu przez 
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 
3. Tryb i szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej określają przepisy Działu VI ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.  
4. W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy  
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2016r.poz. 1020).oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks Cywilny 
(Dz.U. 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). 
 
Rozdział 2. Dodatkowe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
§ 18. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
§ 19. Maksymalna liczby wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umową ramową, jeżeli zamawiający 

przewiduje zawarcie umowy ramowej 
 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
§ 20. Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 
6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień  
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 
ust. 6 pkt 3 Pzp. 
§ 21. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać 
oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich 
składanie 
 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
§ 22. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego  
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu, oraz drogą elektroniczną 
uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu. 
 

e-mail:  przetargi@szpitalsokolka.pl           www.szpitalsokolka.pl 
 
§ 23. Informacje dotyczący walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia miedzy zamawiającym a 

wykonawcą (art. 36 ust. 1 pkt 17), jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych 
Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich bez względu na 
uwarunkowania wykonawcy. 
§ 24. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej 
 Nie dotyczy postępowania. 
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§ 25. Wysokość kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
§ 26. W przypadku gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a, określenie 
w szczególności: 
a) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, 
b) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 
3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, 
c) rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia 
 
Zamawiający działając na podstawie z art. 29 ust. 3a ustawy, określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi 
wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 
poz. 1666).  

1) Zamawiający wymaga, aby przy realizacji zamówienia, wykonawca zatrudnił na umowę o pracę w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 poz. 1666) osoby, które będą 
wykonywać czynności w zakresie prac fizycznych ogólnobudowlanych na cały okres realizacji 
zamówienia. 

2) Wykonawca obowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 1. W trakcie 
realizacji zamówienia na każde wezwanie Kierownika Zespołu Nadzoru w terminie przez niego wskazanym 
w wezwaniu, wykonawca przedłoży Kierownikowi Zespołu Nadzoru: 

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności o których mowa w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy lub; 

b) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę 
osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopie umów 
powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, 
adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 
powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

3) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci 
obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze  umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez 
Kierownika Zespołu Nadzoru dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie 
przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli, w szczególności: 
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

w celu zweryfikowania faktu czy osoby wykonujące określone w ust. 1 czynności są zatrudnione na podstawie umowy o 
pracę. 
§ 27. w przypadku gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4, określenie w 
szczególności: 
a) liczby i okresu wymaganego zatrudnienia osób, których dotyczą te wymagania, 
b) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 
4, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań 
 
Nie dotyczy postępowania. 
 
§ 28. Informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, jeżeli 
zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 
 
Nie dotyczy postępowania. 
 
§ 29. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów 
elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 
 
Nie dotyczy postępowania. 
 
§ 30. Liczbę części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną liczbę części, na które 
zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, które będą miały 



zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku 
wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części. 
 
Zamawiający  nie ustanawia specjalnych zastrzeżeń. 
 
Rozdział 3. Szczególne postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
§ 31. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy 
podwykonawcom oraz podania przez wykonawcę nazw firm podwykonawców. 
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.  
2) Zamawiający żąda, wskazania w formularzu ofertowym przez Wykonawcę którą część zamówienia zamierza zlecić 

do wykonania podwykonawcy i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z art. 36b) ust. 1 ustawy. 
3) Warunki realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców określają postanowienia wzoru umowy. 
4) Realizacja części przedmiotu umowy poprzez podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za prawidłową realizację przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec 
Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców 
w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 
Zamawiający ma prawo do żądania usunięcia z placu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub 
Podwykonawców, którzy przez swoje zachowania lub jakość wykonywanej pracy naruszają postanowienia wzoru 
umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

5) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, 
na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 
kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz przedstawi oświadczenie, o którym mowa w 
art. 25a ust. 1 ustawy, oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 
podwykonawcy. 

§ 32. Określenie części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom 
Nie dotyczy. 
Dodatki 
Dodatkami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia są: 
1.wzór formularza oferty 
2.szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
3.wzór umowy, 
4.wzór oświadczeń. 
Rozdział 4. Formularze dodatków do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
Wzór formularza oferty 
Dodatek nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
Dodatek nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
Wzór umowy 
Dodatek nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
Wzór oświadczeń 
Dodatek nr 4, 4.1, 4.2, 4.3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
Wzór oświadczeń 

Dodatek nr 5 Wykaz robót budowlanych  

Wzór oświadczeń 

Dodatek nr 6 Wykaz osób 

Pozycje w całości skreślone z przedmiaru 
Dodatek nr 7 
 
Sporządził: 

St. inspektor d/s zamówień publicznych 

Andrzej Dowgiert         

                                                                                                                                          Zatwierdził: 

                Dyrektor SPZOZ w Sokółce 
                                                                                          Jerzy Kułakowski: 

                           

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 



Dodatek nr 1 do SIWZ 

 
 

FORMULARZ    OFERTOWY        
  / w całości wypełnia i podpisuje Wykonawca / 

Firma …..................................................................................................................................................................... 
Pełna nazwa 

z siedzibą w …................................... kod pocztowy….............................przy ul. ….................................................. 
Kontakt tel…......................................... fax….................................e-mail…............................................. 

  
Niniejszym składam/y ofertę cenową w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

nieprzekraczającej równowartość 5548000 euro na wykonanie roboty budowlanej polegającej na NADBUDOWIE / ROZBUDOWIE / 
PRZEBUDOWIE części budynków SPZOZ w Sokółce z przeznaczeniem dla Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizacji i 
OAiIT  w oparciu o dodatek nr 2 do SIWZ (dokumentacja projektowa etap I -IV) w ramach realizacji projektu pt. „Poprawa dostępności 
do usług w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SP ZOZ  w Sokółce” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,  Oś VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, 
Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1. 

 
Znak sprawy: SPZOZ BLOK RB / 2018 

 
Ryczałtowa wartość ofert obejmująca wszystkie koszty oraz rabaty i upusty związane z realizacją zamówienia 
wynosi:                                                                                  
 
dla całości zamówienia netto ..................................... PLN, %Vat … brutto ..................................PLN na podstawie 
kosztorysu wykonawczego który dostarczymy w dniu podpisania umowy. 
 
Wadium w kwocie: …………… zostało wniesione w  dniu ……………… formie ………… 
   
 
Deklarujemy  …  letni termin gwarancji rękojmi (w zakresie dopuszczonym do oceny min. 6 lat max. 10 lat). w 

przypadku braku wpisu Zamawiający przyjmie iż oferowany termin gwarancji rękojmi wynosi 10 lat. 
 

Deklarujemy … miesięczny termin realizacji zamówienia ( max 15 miesięcy) w przypadku braku wpisu Zamawiający 

przyjmie iż oferowany termin wykonania zamówienia wynosi do 15 miesięczny.                                                                             
 

Roboty/usługi objęte zamówieniem: 

1) zamierzamy wykonać samodzielnie *) 

2) zamierzamy wykonać przy udziale następujących podwykonawców (należy wskazać firmę podwykonawcy oraz 

część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierza podwykonawcy )*): 

 

Lp. Firma podwykonawcy Część zamówienia, której wykonanie wykonawca 

powierza podwykonawcy 

1.   

2.   

3.   

*) niepotrzebne skreślić 

 

1.Dokładnie zapoznaliśmy  się z niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia, wyjaśnieniami oraz 
umową i przyjmujemy bez zastrzeżeń jej  warunki i postanowienia. Zdobyliśmy niezbędne informacje do 
przygotowania oferty. 
 
2.Wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia oraz dokumenty złożyłem ze 
świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń  w celu uzyskania korzyści 
majątkowych. 

 
3.Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 
 



Wykonawca informuje, że /*niepotrzebne skreślić/: 
- wybór naszej oferty nie będzie*) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
- wybór naszej oferty będzie*) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu 
do następujących towarów/usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): 
 
Wartość towaru/usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u 
Zamawiającego to ………………. zł netto** 
** dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości 
netto oferty, tj. w przypadku: 
- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 
- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i 
usług, 
- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy 
porównaniu cen ofertowych podatku VAT. 
Uwaga! Brak jakiejkolwiek informacji odebrany będzie jak brak powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego. 

 
 
 
 
….................................. dnia …......................  r 

                               …............................................ 
                                                                                                      podpis i pieczęć Oferenta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dodatek nr 4 do SIWZ 
Zamawiający: 

                                                                            Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce 

16-100 Sokółka  

                                                                                       ul. Gen.  Władysława Sikorskiego 40 
 

 

Wykonawca: 

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. SPZOZ BLOK RB / 2018, 

prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

 Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy 

Pzp. 

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu] 

 Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  . 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

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

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 

lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 

ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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



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

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

…………………………………………………………………………… 

 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 

…………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w 

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

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

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

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

w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 
 
 
 



Dodatek nr 4.1 do SIWZ 
 

 
Zamawiający: 

                                                                            Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce 

16-100 Sokółka  

                                                                                       ul. Gen. Władysława Sikorskiego 40 

 

Wykonawca: 

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. SPZOZ BLOK RB / 2018, 

prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, oświadczam, co następuje: 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać dokument i 

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

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 



INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

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

zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę 

redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

………………………………………………………………………. 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i 

określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz 

zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Dodatek nr 4.2 do SIWZ 
 
 
 
 
 
 
 
................................................... 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA na podstawie art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2016r.poz. 1020). 

 

 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu przetargowym Znak sprawy: SPZOZ BLOK RB / 2018 oświadczamy, że 

należymy / nie należymy do grupy kapitałowej ................................................. z Wykonawcami którzy złożyli oferty 

w przedmiotowym postępowaniu, której listę przynależnych podmiotów prezentujemy poniżej: 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

 

 

..................................... dnia .........................  r 
 
 
 
        ................................................................. 
                    pieczęć i podpis wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 



Dodatek 4.3 do SIWZ  

ZOBOWIĄZANIE  
do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 

zamówienia SPZOZ BLOK RB / 2018 
 
 
Ja, niżej podpisany ………………….……………..……………… będąc upoważnionym do reprezentowania: 
……………………….…………………………………………………………………..…………………………………… 

(nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

 
 

o ś w i a d c z a m 
że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2016r.poz. 1020), odda Wykonawcy  
……………………………………………………………....…………………………….…………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(nazwa i adres  Wykonawcy składającego ofertę) 

 
do dyspozycji niezbędne zasoby …………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                     (zakres udostępnianych zasobów) 

 
na potrzeby realizacji zamówienia pod nazwą ………………………………………… 
…………………………………………..……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
przez cały okres realizacji zamówienia  i w celu jego  należytego wykonania.  

 
 
Sposób wykorzystania w/w zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia to: 
………….……………………………………………………………………………………………………..……………….......
.......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
(W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na 
zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane) 

 
Charakteru stosunku, jaki będzie łączył nas z wykonawcą: …………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

……………………………………………….. 
(miejsce i data złożenia oświadczenia)   

………………….…………………..………………… 

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania  oświadczeń woli w imieniu 
podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

 

Pouczenie: 
Zobowiązanie powinno być złożone w oryginale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Dodatek nr 5 do SIWZ  
SPZOZ BLOK RB / 2018 

 
 

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 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.  (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego). 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże że wykonał należycie w okresie ostatnich 5 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co 
najmniej 2 zamówienia na robotę budowlaną o wartości brutto nie niższej niż 7000000,00 zł., odpowiadającej swoim 
rodzajem robotom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, tj. zawierających co najmniej: wykonanie robót w 
branży konstrukcyjno-budowlanej, robót branży elektrycznej oraz robót branży sanitarnej. Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia, ww. warunek mogą spełniać łącznie. 
 

l.p Zamawiający nazwa i adres Nazwa  usługi Wartość usługi w 
tys. zł 

Metraż 
projektowanej 
powierzchni 

Termin realizacji usługi 

Ogółem M2 Rozpoczęcia Zakończenia 

1  
 

     

2  
 

     

3   
 

    

 
 

 
 
 
 

............dn. .................                                                                           ........................................... 
                                                                                                              Podpis i pieczęć Wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Dodatek nr 6 do SIWZ 

…………………….…….. 
(miejscowość, data) 

…………………………… 
........................................ 
Nazwa i adres Wykonawcy/ów 

 

 
 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia SPZOZ BLOK RB  / 2017 

 
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  oświadczamy, że w wykonywaniu 

zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby: 
 
l.p Imię i nazwisko Kwalifikacje 

zawodowe 
1* 
 

Doświadczenie 
zawodowe 

2* 
 

Wykształcenie - 
kierunek 

3* 
 

Zakres 
wykonywanych 

czynności 
4* 

Informacja o 
podstawie 

dysponowania 
daną osobą 

5* 

1       
2       
3       
4       
5       

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

……………………………………………………… 
w imieniu Wykonawcy 

(Pieczęć(cie) imienna(e) i podpis(y) osób 
uprawnionych do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy) 
 
 
 
* 
1) Wskazać rodzaj posiadanych uprawnień zgodnie z wymogiem opisanym w SIWZ, datę wydania uprawnień oraz podać informację o wpisie do 
właściwej Izby Samorządu Zawodowego, datę wydania zaświadczenia, z podaniem okresu ważności / lub informację o uznaniu kwalif ikacji 
zawodowych zgodnie z art. 12a ustawy Prawo Budowlane, tj. podać faktyczne przepisy odrębne uznające kwalifikacje zawodowe. 
2)Informacje o zamówieniach, w których osoba uczestniczyła – tj. co najmniej następujące informacje: 
Faktyczna nazwa, temat lub tytuł projektu, przedmiot projektu z podaniem powierzchni użytkowej projektowanej obiektu, 
Podmiot (firma) na rzecz, którego projekt był wykonywany, 
Faktyczny okres realizacji zamówienia, 
Faktycznie pełnione stanowisko przy wykonywaniu projektu przez wykazaną osobę. 
3)  Należy podać faktycznie ukończony kierunek (nazwa kierunku i uczelni) przez wykazaną osobę. 
4) Opis stanowiska w zamówieniu powierzonego wykazanej osobie. 
5) W szczególności poprzez użycie sformułowania „dysponuję/ dysponujemy osobą na podstawie …” (podać podstawę dysponowania osobą – np. 
sformułowanie „umowa o pracę”, „umowa zlecenia”, „zobowiązanie innego podmiotu”) albo „będę/będziemy dysponować osobą na podstawie … 
(podać podstawę dysponowania osobą – np. sformułowanie „umowa zlecenia”, „zobowiązanie innego podmiotu”) – z wyłączeniem sytuacji, gdy dana 
osoba jest jednocześnie Wykonawcą (jako osoba fizyczna). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dodatek nr. 7 do SIWZ 

Pozycje w całości skreślone z przedmiaru NADBUDOWA / ROZBUDOWA / PRZEBUDOWA części budynków SPZOZ w Sokółce z 

przeznaczeniem dla Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizacji i OAiIT - WYPOSAŻENIE – ETAP INWESTYCYJNY NR2. 

Numer pozycji kosztorysowej Nazwa pozycji 

2 PRZEWOŹNE CYFROWE RAMIĘ C  kpl. wyposażone w pomieszczeniu E2.2 

3 LUSTRO 60x80 cm klejone w pomieszczeniu nr E2.3 

4 Zestaw umywalkowy: - dozownik mydła w płynie, - dozownik środka dezynfekującego, - 
pojemnik na ręczniki papierowe, - kosz na śmieci. Wykonanie – stal nierdzewna w 
pomieszczeniu nr E2.3 

10 Wózek do sprzątania, wyposażony w dwa wiadra 20l i dwa wiadra 6 litrów, stelaż na worek 
120l, prasę do wyciskania mopów, koszyk w .pomieszczeniu nr E.2.5 

13 ZABUDOWA MEBLOWA NR 4 w pomieszczeniu nr E2.7 

16 Zestaw umywalkowy: - dozownik mydła w płynie, - dozownik środka dezynfekującego, - 
pojemnik na ręczniki papierowe, - kosz na śmieci. Wykonanie – stal nierdzewna w 
pomieszczeniu nr E2.7 

17 Kosz pedałowy, 30 l, stal nierdzewna w pomieszczeniu nr E2.7 

18 Lodówka do zabudowy w szafce pod blatem o szerokości 60 cm i wysokości 82cm, 
pojemności całkowitej netto 123 l, z automatycznym odszranianiem, regulowanymi 
półkami, w klasie energetycznej A+.- w pomieszczeniu nr E2.7 

19 WÓZEK DO PRZEWOŻENIA CHORYCH O REGULOWANEJ WYSOKOŚCI- w pomieszczeniu nr 
E2.7 

21 Zestaw umywalkowy: - dozownik mydła w płynie, - dozownik środka dezynfekującego, - 
pojemnik na ręczniki papierowe, - kosz na śmieci. Wykonanie – stal nierdzewna w 
pomieszczeniu nr E2.8 

22 Wieszak ścienny, 3 haczyki, stal chromowana - w pomieszczeniu nr E2.8 

23 LUSTRO 60x80 cm klejone w pomieszczeniu nr E2.8 

24 Zestaw WC: - pojemnik na papier toaletowy, - szczotka do WC, mocowanie ścienne. 
Wykonanie - stal nierdzewna. pomieszczeniu nr E2.8 

25 Zestaw umywalkowy: - dozownik mydła w płynie, - dozownik środka dezynfekującego, - 
pojemnik na ręczniki papierowe, - kosz na śmieci. Wykonanie – stal nierdzewna w 
pomieszczeniu nr E2.9 

26 Wieszak ścienny, 3 haczyki, stal  chromowana - w pomieszczeniu nr E2.9 

27 LUSTRO 60x80 cm klejone w  pomieszczeniu nr E2.9  

28 Zestaw WC: - pojemnik na papier toaletowy, - szczotka do WC, mocowanie ścienne. 
Wykonanie - stal nierdzewna. pomieszczeniu nr E2.9 

30 LUSTRO 60x80 cm klejone w  pomieszczeniu nr E2.12  

31 Wieszak ścienny, 3 haczyki, stal chromowana - w pomieszczeniu nr E2.12 

32 Wieszak ścienny, 7 haczyków, stal  chromowana - w pomieszczeniu nr E2.12 

37 STÓŁ OPERACYJNY STACJONARNY  kpl. wyposażony w pomieszczeniu nr E2.13 

39 fotel chirurga w pomieszczeniu nr  E2.13 

41 wiadro na odpadki – na kółkach, stal nierdzewna w pomieszczeniu nr E2.13 

49 STÓŁ OPERACYJNY STACJONARNY kpl. wyposażony w pomieszczeniu nr E2.14 

51 fotel chirurga w pomieszczeniu nr  E2.14 

53 wiadro na odpadki – na kółkach, stal  nierdzewna w pomieszczeniu nr E2.14 

58 LUSTRO 60x80 cm klejone w  pomieszczeniu nr E2.15 

59 Wieszak ścienny, 3 haczyki, stal chromowana - w pomieszczeniu nr E2.15 

60 Wieszak ścienny, 7 haczyków, stal  chromowana - w pomieszczeniu nr E2.15 

62 LUSTRO 60x80 cm klejone w  pomieszczeniu nr E2.16 

63 Wieszak ścienny, 3 haczyki, stal chromowana - w pomieszczeniu nr E2.16 

64 Wieszak ścienny, 7 haczyków, stal  chromowana - w pomieszczeniu nr E2.16 

71 fotel chirurga w pomieszczeniu nr E2.17 

73 wiadro na odpadki – na kółkach, stal nierdzewna w pomieszczeniu nr E2.17 

79 LUSTRO 60x80 cm klejone w  pomieszczeniu nr E2.20 

80 Zestaw umywalkowy: - dozownik mydław płynie, - dozownik środka dezynfekującego, - 
pojemnikna ręczniki papierowe, - kosz na śmieci. Wykonanie – stal nierdzewna w 
pomieszczeniu nr E2.20 

83 LUSTRO 60x80 cm klejone w pomieszczeniu nr E2.21 

84 Zestaw umywalkowy: - dozownik mydła w płynie, - dozownik środka dezynfekującego, - 
pojemnik na ręczniki papierowe, - kosz na śmieci. Wykonanie – stal nierdzewna w 
pomieszczeniu nr E2.21 



85 Wieszak ścienny, 3 haczyki, stal chromowana - w pomieszczeniu nr E2.21 

88 Krzesło stałe - siedzisko wykonano z trwałego polipropylenu. Odporne na zabrudzenia, 
promienie UV, czynniki zewnętrzne, łatwe w pielęgnacji i utrzymaniu czystości. Nóżki : 
stalowe, chromowane. Np. Amigo f-my Nowy Styl w pomieszczeniu nr E2.2 

89 Stół 80x80cm, płyta laminowana w  pomieszczeniu nr E2.22 

90 Chłodziarka podblatowa np. Whirlpool  lub równoważna - w pomieszczeniu nr E2.22 

91 Kuchenka mikrofalowa np. Whirlpool lub równoważna - w pomieszczeniu nr E2.22 

92 Czajnik bezprzewodowy np. Zelmer lub  równoważny - w pomieszczeniu nr E2.22 

93 Wieszak ścienny, 7 haczyków, stal chromowana - w pomieszczeniu nr E2.22 

94 Kosz pedałowy, 30 l, stal nierdzewna-  w pomieszczeniu nr E2.22 

95 Zestaw umywalkowy: - dozownik mydła w płynie, - dozownik środka dezynfekującego, - 
pojemnik na ręczniki papierowe, - kosz na śmieci. Wykonanie – stal nierdzewna w 
pomieszczeniu nr E2.22 

99 Krzesło obrotowe w pomieszczeniu nr E2.22 

100 Narożnik rozkładany, 160x235 cm, wykończenie zmywalne w pomieszczeniu nr E2.2 

101 Stolik 60x60 wysokości 50cm np. HEBE BS08 f-my TOBO – kolor DĄB LINDBERG R4223 lub 
równoważny w pomieszczeniu nr E2.22 

102 Biurko 118,5x70x74h np. HEBE BP03/7 f-my TOBO – kolor DĄB LINDBERG R4223 lub 
równoważny w pomieszczeniu nr E2.22 

103 Kontener na kółkach 43,2x45x61h – trzy szuflady np. HEBE BP89 f-my TOBO – kolor DĄB 
LINDBERG R4223 lub równoważnyw pomieszczeniu nr E2.22 

104 Szafka dostawna do biurka – 60,2x45x74h np. HEBE BP112 f-my TOBO – kolor DĄB 
LINDBERG R4223 lub równoważny w pomieszczeniu nr E2.22 

105 Szafa z półkami – 80,2x40x219,5h np. HEBE TS601/1 f-my TOBO – kolor DĄB LINDBERG 
R4223 lub równoważny w pomieszczeniu nr E2.22 

106 Szafka dostawna do biurka – 60,2x45x74h np. HEBE BP112 f-my TOBO – kolor DĄB 
LINDBERG R4223 lub równoważny w pomieszczeniu nr E2.23 

107 Krzesło obrotowe w pomieszczeniu nr E2.23 

108 Biurko 138,5x70x74h np. HEBE BP02/7 f-my TOBO – kolor DĄB LINDBERG R4223 lub 
równoważny w pomieszczeniu nr E2.23 

109 Kontener na kółkach 43,2x45x61h – szuflady np. HEBE BP89 f-my TOBO – kolor DĄB 
LINDBERG R4223 lub równoważny w pomieszczeniu nr E2.23 

110 Krzesło obrotowe w pomieszczeniu nr E2.24 

111 Krzesło stałe - siedzisko wykonano z trwałego polipropylenu. Nóżki : stalowe, chromowane. 
Np. Amigo f-my Nowy Styl w pomieszczeniu nr E2.24 

112 Szafa z półkami – 80,2x40x219,5h np. HEBE TS601/1 f-my TOBO – kolor DĄB LINDBERG 
R4223 lub równoważny w pomieszczeniu nr E2.24 

113 Stolik 60x60 wysokości 50cm np. HEBE BS08 f-my TOBO – kolor DĄB LINDBERG R4223 lub 
równoważny w pomieszczeniu nr E2.24 

114 fotel 91 x 95 x 87 cm, np. RUBIN f-my Agata meble lub równoważny. w pomieszczeniu nr 
E2.24 

115 Biurko narożne 158,5/45x70/110x74h np. HEBE BP30/7 f-my TOBO – kolor DĄB LINDBERG 
R4223 lub równoważny w pomieszczeniu nr E2.24 

116 Krzesło stałe - siedzisko wykonano z trwałego polipropylenu. Nóżki : stalowe, chromowane. 
Np. Amigo f-my Nowy Styl w pomieszczeniu nr E2.25 

117 Stół 80x80cm, płyta laminowana w pomieszczeniu nr E2.25 

118 Chłodziarka podblatowa np. Whirlpool lub równoważna - - w pomieszczeniu nr E2.25 

119 Kuchenka mikrofalowa np. Whirlpool lub równoważna - w pomieszczeniu nr E2.25 

120 Czajnik bezprzewodowy np. Zelmer lub równoważny - w pomieszczeniu nr E2.25 

121 Wieszak ścienny, 7 haczyków, stal chromowana - w pomieszczeniu nr E2.25 

122 Kosz pedałowy, 30 l, stal nierdzewna- w pomieszczeniu nr E2.25 

123 Zestaw umywalkowy: - dozownik mydław płynie, - dozownik środka dezynfekującego, - 
pojemnik na ręczniki papierowe, - kosz na śmieci. Wykonanie – stal nierdzewna w 
pomieszczeniu nr E2.25 

127 Krzesło obrotowe w pomieszczeniu nr E2.25 

128 Narożnik rozkładany, 160x235 cm, wykończenie zmywalne w pomieszczeniu nr E2.25 

129 Stolik 60x60 wysokości 50cm np.HEBE BS08 f-my TOBO – kolor DĄB LINDBERG R4223 lub 
równoważny w pomieszczeniu nr E2.25 

130 Biurko 118,5x70x74h np. HEBE BP03/7 f-my TOBO – kolor DĄB LINDBERG R4223 lub 
równoważny w pomieszczeniu nr E2.25 

131 Kontener na kółkach 43,2x45x61h – trzy szuflady np. HEBE BP89 f-my TOBO – kolor DĄB 
LINDBERG R4223 lub równoważny w pomieszczeniu nrE2.25 



132 Szafka dostawna do biurka – 60,2x45x74h np. HEBE BP112 f-my TOBO – kolor DĄB 
LINDBERG R4223 lub równoważny w pomieszczeniu nr E2.25 

133 Szafa z półkami – 80,2x40x219,5h np. HEBE TS601/1 f-my TOBO – kolor DĄB LINDBERG 
R4223 lub równoważny w pomieszczeniu nr E2.25 

139 Zestaw umywalkowy: - dozownik mydła w płynie, - dozownik środka dezynfekującego, - 
pojemnik na ręczniki papierowe, - kosz na śmieci. Wykonanie – stal nierdzewna w 
pomieszczeniu nr E2.26 

140 Kosz pedałowy, 30 l, stal nierdzewna- w pomieszczeniu nr E2.26 

141 Lodówka do zabudowy w szafce pod blatem - w pomieszczeniu nr E2.26 

142 WÓZEK DO PRZEWOŻENIA CHORYCH O REGULOWANEJ WYSOKOŚCI – w pomieszczeniu nr 
E2.26 

143 Krzesło obrotowe w pomieszczeniu nr E2.26 

146 wieszaki na odzież – w pomieszczeniu nr 27 

148 wieszaki na odzież – w pomieszczeniu nr 28 

149 kosz na odpady 40l z tworzywa w pomieszczeniu nr 29 

150 lustro w pomieszczeniu nr 29 

151 dozownik mydła w płynie w pomieszczeniu nr 29 

152 podajnik ręczników papierowych w pomieszczeniu nr 29 

153 podajnik papieru toaletowego w pomieszczeniu nr 29 

154 kosz na odpady 40l z tworzywa w pomieszczeniu nr 30 

155 dozownik mydła w płynie w pomieszczeniu nr 30 

156 podajnik ręczników papierowych w pomieszczeniu nr 30 
 


