
Ogłoszenie nr 595818-N-2018 z dnia 2018-07-27 r.  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: 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.  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
Tak  
 
Nazwa projektu lub programu  
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś VIII Infrastruktura dla usług 
użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1. w ramach realizacji projektu pt. 
„Poprawa dostępności do usług w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SP ZOZ w 
Sokółce”  
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, 
lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje 
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których 
mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub 
wykonawców albo ich jednostki (w %)  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie 
postępowania  
Nie  
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  
 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich 
siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:  
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej  
Nie  
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:  
Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 
5065317000000, ul. ul. gen. Wł. Sikorskiego  40 , 16100   Sokółka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. (085) 722 04 
64, e-mail przetargi@szpitalsokolka.pl, faks (085) 722 04 64.  
Adres strony internetowej (URL): www.szpitalsokolka.pl  
Adres profilu nabywcy: www.szpitalsokolka.pl  
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są 
ogólnie dostępne  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w 
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez 
każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych 
zamawiających):  
 



I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem 
(URL)  
Nie  
www.szpitalsokolka.pl  
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia  
Nie  
www.szpitalsokolka.pl  
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem  
Nie  
 
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  
Elektronicznie  
Nie  
adres  
 
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:  
Nie  
Inny sposób:  
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:  
Tak  
Inny sposób:  
Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej  
Adres:  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce 16-100 Sokółka ul. Gen. Władysława Sikorskiego 40 
parter pok. 105  
 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są 
ogólnie dostępne  
Nie  
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)  
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 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.  
Numer referencyjny: Znak sprawy: SPZOZ BLOK RB / 2018  
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny  
Nie  
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  
Nie  
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:  
tylko jednej części  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:  
 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  
 
 
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub 
określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie 
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 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”  
 
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7  
Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45100000-8 

45210000-2 

45215140-0 

45215141-7 

45223000-6 

45232460-4 

45310000-3 

 
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w 
całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)  
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 
3 ustawy Pzp: Nie  
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których 
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub 
okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  
lub  
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-16  
 
II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów  
Określenie warunków: Zamawiający nie wymaga. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp (dodatek nr 4.1 do SIWZ)  
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: 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  
Informacje dodatkowe  



III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: 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).  
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o 
kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak  
Informacje dodatkowe:  
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak 
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w 
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  
 
 
 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)  
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)  



 
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, 
ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 
SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
Tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU 
NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 
25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
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.  
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU 
NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 
25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp (dodatek nr 4.1 do SIWZ) 
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) 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).  
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU 
NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 
25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
Zamawiający nie wymaga. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp 
(dodatek nr 4.1 do SIWZ)  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
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.  
SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Tak  
Informacja na temat 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.  
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  
 
 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 
elektronicznych:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  



Informacje dodatkowe:  
 
 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  
Nie  
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:  
Nie  
 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)  
Liczba wykonawców    
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców    
Kryteria selekcji wykonawców:  
 
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  
 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  
 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu 
zakupów:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów 
elektronicznych:  
 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w 
ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  
 
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, 
negocjacje z ogłoszeniem) Nie  
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  
 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:  
 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie 
termin ich udostępnienia:  
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy 
będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie 
połączeń:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  
 
Czas trwania:  
 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  
 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  



IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

cena 0,60 

termin realizacji zamówienia w zakresie dopuszczonym do oceny max. 15 miesięcy 0,10 

okres gwarancji i rękojmi w zakresie dopuszczonym do oceny min. 6 lat max. 10 lat 0,30 

 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  
Tak  
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  
 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia 
negocjacji  
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  
 
Informacje dodatkowe  
 
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania 
stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:  
 
Wstępny harmonogram postępowania:  
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  
 
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie 
oferty:  
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie 
kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne 
urządzeń informatycznych:  
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:  
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  
Czas trwania:  
 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  
Data: godzina:  
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  
 
Informacje dodatkowe:  



IV.5) ZMIANA UMOWY  
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy: Tak  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
§ 31 1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość 
dokonania zmiany umowy w stosunku do oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w niżej 
wymienionych przypadkach: 1) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany: a) stawki 
podatku od towarów i usług z zastrzeżeniem ust. 2, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego 
na podstawie na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę z zastrzeżeniem ust. 3, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne z zastrzeżeniem ust. 4. 2) zmiany niniejszej 
umowy w przypadku: a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością 
dotrzymania terminu określonego w § 2, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności; b) wystąpienia 
warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności 
napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów 
budowlanych; dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu zakończenia realizacji robót budowlanych, nie więcej 
jednak niż o czas trwania tych okoliczności c) wystąpienia przerw w realizacji robót budowlanych, powstałych z 
przyczyn zależnych od Zamawiającego; dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu zakończenia realizacji robót 
budowlanych, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności; d) zlecenia robót zamiennych, jeżeli terminy ich 
zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego; dopuszcza się możliwość 
wydłużenia każdego z terminów o których mowa w § 2, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności; e) 
wystąpienia okoliczności wynikających z działania siły wyższej (przez którą rozumie się wydarzenia, które w chwili 
podpisania umowy nie mogły być przez Strony przewidziane i zostały spowodowane przez okoliczności od nich 
niezależne takie jak wojna, pożar, wiatrołomy, susza, powódź, inne naturalne klęski, restrykcje lub prawne 
rozporządzenia, rządu, strajki itp.) lub warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, uniemożliwiających 
wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie; dopuszcza się możliwość wydłużenia każdego z terminów o których 
mowa w § 2, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności; f) zmiany/wprowadzenia podwykonawcy pod 
warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji Zamawiającego; g) rezygnacji z wykonania elementu robót 
budowlanych (danej pozycji kosztorysowej określonej w kosztorysie ofertowym), zmniejszenia zakresu robót 
określonego w dokumentacji projektowej, wynikających z obowiązujących przepisów – powyższa rezygnacja 
powoduje pomniejszenie ceny ryczałtowej, h) wprowadzenia robót zamiennych powodujących zmniejszenie 
wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku, gdy o zmianę wnioskuje Wykonawca lub Zamawiający; 2. W przypadku 
zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 1a) Strony ustalają protokolarnie wartość prac wykonanych wg stanu na dzień 
poprzedzający zmianę stawki podatku VAT. Nowa stawka podatku będzie miała zastosowanie do prac wykonywanych 
po dniu zmiany. 3. W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 1b) Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz 
zatrudnionych do realizacji umowy pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów 
wynikającą z przedmiotowej zmiany. 4. W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 1c) Wykonawca przedkłada 
Zamawiającemu wykaz personelu, który realizuje przedmiot umowy i dla którego ma zastosowanie zmiana wraz z 
kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany. 5. Poza sytuacjami wskazanymi w ust. 1, zmiana niniejszej 
umowy może nastąpić w następujących przypadkach: 1) gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót 
budowlanych, na warunkach opisanych w § 8 ust. 7 umowy 2) zostaną spełnione łącznie następujące warunki: a) 
konieczność zmiany umowy spowodowana będzie okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą 
starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w 
niniejszej umowie, 3) zajdzie konieczność zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy: a) w wyniku połączenia, 
podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile 
następca prawny Wykonawcy będzie spełniał warunki udziału w postępowaniu, nie zajdą wobec niego podstawy 
wykluczenia oraz nie pociągnie to za sobą innych istotnych zmian umowy w myśl art. 144 ust. 1e ustawy Prawo 
zamówień publicznych, b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 
podwykonawców, 6. Zmiany o których mowa w ust. 5 nie mogą naruszać postanowień art. 144 ust. 1a i 1b ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 7. W przypadku zmian o których mowa w ust. 5 pkt 1) i 2) podstawę zmiany umowy 
stanowić będzie protokół konieczności sporządzony przez Strony. 8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają 
aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 13 ust. 6. 9. 
Jeżeli o zmianę postanowień umowy wnioskuje Wykonawca, przedkłada wniosek Zamawiającemu na co najmniej 14 
dni przed zamierzonym wejściem w życie takiej zmiany, z wyjątkiem przypadków należycie uzasadnionych przez 
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego. 10. Wszystkie powyższe zapisy stanowią katalog zm ian, na 
które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  
Data: 2018-08-20, godzina: 10:00,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg 
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  



 
Wskazać powody:  
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  
> Polski  
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)  
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy 
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały 
być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak  
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące 
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane  
IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
 
 
Sporządził: 

St. inspektor d/s zamówień publicznych 

Andrzej Dowgiert         

                                                                                                                                          Zatwierdził: 

                          Dyrektor SPZOZ w Sokółce 
                                                                                             Jerzy Kułakowski 

 

 


