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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na budowę Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego 

dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

Ofertę należy złożyć w terminie: do 21.01.2022. r. do godz. 10.30

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5, tel. /25/ 781-73-00, fax /25/ 787-60-83
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: http://www.spzozsokolow.pl     
e-mail: zp@spzozsokolow.pl  ,   NIP: 823-14-22-165, REGON: 000306779,
Adres skrytki na ePUAP: /SPZOZSOKOLOW/skrytka

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO 
ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania, tj.: http://www.spzozsokolow.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o wartości 
szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust.1 pkt. 1 ustawy z 
dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej: 
„ustawą PZP”,  Tryb podstawowy z możliwością przeprowadzenia negocjacji  o którym mowa w art. 275 pkt 
2 ustawy zgodnie z którym Zamawiający może prowadzić negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, które 
podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, o ile przewidział taką możliwość, a po zakończeniu 
negocjacji zaprasza wykonawców do składania ofert dodatkowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaproszenia do negocjacji maksymalnie trzech Wykonawców

Negocjacje dotyczyć będą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów 
oceny ofert, o których mowa w rozdziale XVII niniejszej SWZ.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia  jest  Budowa Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego dla Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim Zamówienie obejmuje w szczególności 
wykonanie robót budowlanych, a także zagospodarowanie otoczenia budynku, dostarczenie, montaż i 
uruchomienie urządzeń, opisanych i wynikających ze wskazanej części dokumentacji projektowej, a także 
pozostałe zobowiązania wynikające z SWZ - które łącznie mają na celu doprowadzenie do oddania do 
użytkowania z pozwoleniem na użytkowanie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (ZOL). Nowy budynek 
Szpitala, który ma być wybudowany na potrzeby funkcjonowania Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Szpitala 
będzie wykorzystywany do udzielania świadczeń zdrowotnych, głównie z zakresu świadczeń 
pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej ZOL po przeprowadzeniu Robót 
budowlanych musi spełniać wszystkie aktualne wymogi prawne, w tym sanitarne i epidemiologiczne 
wynikające z przepisów prawa dla tego typu działalności.
2. Projekty budowlane, specyfikacje w poszczególnych branżach oraz przedmiary robót zawiera 
załącznik nr 9 DOKUMENTACJA
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3. Wspólny słownik zamówień publicznych:

Główny kod CPV: 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki 
zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

Dodatkowe kody CPV:
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania,
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych,
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych,
45314310-0 Układanie kabli
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego.
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 

4. Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcom
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności (o ile dotyczy):
4.1. Należyte wykonanie przedmiotu umowy, przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową, ofertą, 
dokumentacją projektową, STWiOR, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa. Wykonawca ma 
obowiązek wykonania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie z Umową,  nienaruszającymi 
Umowę poleceniami inspektora nadzoru inwestycyjnego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami 
prawa powszechnie obowiązującego,
4.2. Zabezpieczenie we własnym zakresie, odpowiednich warunków socjalnych dla pracowników 
zatrudnionych przy wykonaniu robót oraz urządzenie zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym,
4.3.Przeprowadzenie robót rozbiórkowych i budowlanych odbywać się będzie zgodnie z wymogami 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
4.4. Postępowanie z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami 
Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) i Ustawy z 27 kwietnia 2001 
r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.),
4.5.Zastosowanie materiałów budowlanych oraz urządzeń posiadających:
a) certyfikaty na znak bezpieczeństwa,
b) aprobaty techniczne,
c) certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności,
d) atesty,
4.6. Protokolarne przejęcie terenu budowy,
4.7. Organizacja, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem należytej staranności, w 
tym zachowanie porządku na terenie budowy oraz ograniczenie dostępu osób postronnych, Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją niniejszej Umowy, w 
szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność 
za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy,
4.8. Zabezpieczenie obrębu prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom 
obiektu, zapewnienia wszystkich niezbędnych środków przeładunku, zagospodarowanie placu budowy 
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zgodnie ze swoimi potrzebami, składowania materiałów, zapewnienia wymaganych dróg ewakuacyjnych 
p.poż. dla pracowników Zamawiającego, a także zapewnienia wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony 
dla wykonywanych przez siebie robót,
4.9. Wykonanie i utrzymanie na swój koszt estetycznego ogrodzenia budowy,
4.10. Ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,
4.11. Poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób 
trzecich,
4.12. Udział w naradach koordynacyjnych w celu omówienia postępów prac oraz uwag i problemów, jakie 
powstały w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Terminy 
narad będą ustalane przez Zamawiającego według potrzeb.
4.13. Natychmiastowe usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie 
realizacji robót,
4.14. Przerwanie robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenie wykonanych robót 
przed ich zniszczeniem,
4.15. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz zgłoszenie przedmiotu 
umowy do odbioru końcowego,
4.16. Wykonanie przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich niezbędnych prób, odbiorów 
i badań z wynikiem pozytywnym,
4.17. Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz przekazanie go Zamawiającemu, w terminie nie 
późniejszym niż termin odbioru końcowego robót,
4.18. Uczestniczenie w czynnościach odbioru, usunięcie stwierdzonych wad, przekazanie wymaganych 
atestów i zaświadczeń,
4.19. Wykonywanie szczegółowej dokumentacji fotograficznej robót zanikających w formie elektronicznej, a 
następnie przekazywanie jej przy odbiorach częściowych bądź końcowym.
4.20. Ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej w związku z ewentualnymi szkodami wobec osób 
trzecich, mogącymi powstać w trakcie budowy, chyba że Wykonawca korzysta z takiego ubezpieczeniami z 
innego tytułu,
4.21. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę powinny być uzgodnione 
z Zamawiającym i Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie wykonywania robót muszą 
być potwierdzone w formie pisemnej, a w przypadku zmian urządzeń i materiałów potwierdzone przez 
Projektanta,
4.22. W przypadku zmian rozwiązań technicznych dokonanych przez producentów materiałów lub urządzeń 
lub zmian dokonanych przez Wykonawcę należy opracować dokumentację zamienną w zakresie dokonanych 
zmian i uzyskać akceptację Projektanta.
4.23. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji Przedmiotu Zamówienia i zasad współpracy między 
Zamawiającym a Wykonawcą zostały opisane w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

5. Informacje dodatkowe.
5.1. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych 
w Dokumentacji Budowlanej pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z 
wymaganiami Zamawiającego, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w 
Dokumentacji oraz SWZ oraz będą zgodne pod względem:
a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych),
b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki 
liniowe, konstrukcje),
e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
f) standardów emisyjnych,
g) izolacyjności cieplnej.
Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry 
jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez 
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wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia 
pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. 
Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” rozumie się wymagania dotyczące 
materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych 
producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie 
poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami 
producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie 
konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie Przedmiotu Zamówienia, dopuszcza 
jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na 
poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych 
parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, 
uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora 
Dokumentacji Projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może 
stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń 
równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.
5.2. Zamawiający wymaga udzielenia pełnej gwarancji (niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy z 
tytułu rękojmi za wady) na Roboty Budowlane, obejmujące m.in. prace budowlane, instalacyjne, 
wykończeniowe, wraz z wszelkimi użytymi materiałami (m.in. drzwi, okna, wykładziny) oraz urządzeniami 
z zakresu instalacji – na okres minimum 36 miesięcy, liczonej od dnia podpisania przez Zamawiającego 
Protokołu odbioru.
5.3. Przed sporządzeniem oferty przez Wykonawcę zaleca się:
a). uzyskanie wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.
b). dokonanie wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu– kontakt: P. Jerzy Prochacki tel.
508392201

5.4. Całość prac prowadzona będzie podczas ciągłego funkcjonowania obiektu.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót w sposób powodujący jak najmniej zakłóceń w 
codziennym funkcjonowaniu Szpitala, przy czym prace uciążliwe (hałas, zapylenie itp.) mogące zakłócić 
funkcjonowanie Szpitala mogą być realizowane po uzgodnieniu terminu ich wykonania z Zamawiającym.

6. Wymagania związane z realizacją zamówienia dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1 Ustawy Pzp, wymaga aby w ramach przedmiotu Umowy, wszelkie 
czynności które stanowią, osobowy tzw. bezpośredni koszt prac i polegają na wykonywaniu usług lub robót 
budowlanych w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeks pracy, były wykonywane wyłącznie przez osoby, 
które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę - odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
(dalej: „Pracownicy fizyczni”). Wymóg ten nie obejmuje innych czynności w ramach przedmiotu Umowy, co 
dotyczy w szczególności czynności osób kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych itp. 
Wykonawcę powyższego wymogu oraz sankcje z tytułu jego niespełnienia, określone zostały we wzorze 
umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

7. Harmonogram realizacji robót
7.1. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, opracować i uzgodnić z 
zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględniający podział robót w poszczególnych 
branżach.
7.2. Harmonogram będzie zawierał podział robót, których realizacja jest planowana do odbiorów 
częściowych wraz ze wskazaniem ich wartości. W ramach podziału robót należy w pierwszej kolejności 
wyodrębnić roboty wykonywane siłami własnymi oraz roboty wykonywane przez Podwykonawcę/ 
Podwykonawców na podstawie umów o podwykonawstwo. Harmonogram powinien być wykonany, w takim 
stopniu szczegółowości, aby Zamawiający miał możliwość wyodrębnienia z Harmonogramu rodzaju i 
wartości robót, które zostaną powierzone Podwykonawcy.
7.3. Zamawiający dokona akceptacji Harmonogramu lub zgłosi uwagi w terminie 3 dni roboczych od jego 
otrzymania. W razie uwag Zamawiającego, Wykonawca dokona stosownych poprawek i przekaże 
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poprawiony Harmonogram w terminie 3 dni roboczych od otrzymania uwag. 
7.4. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z Harmonogramem, o którym mowa powyżej. 
Harmonogram może być aktualizowany. Aktualizacja Harmonogramu wymaga akceptacji przez 
Zamawiającego. 
Zamawiający przewiduje w roku 2022 i 2023 odbiory częściowe każdy o wartości przerobu finansowego 
poświadczonego protokołem częściowym / końcowym odnoszonego do zakresu robót i ich wyceny w ofercie 
Wykonawcy i harmonogramie Wykonawcy.

V. INFORMACJE OGÓLNE
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych. 
2.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.
3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 lub 8.
6. Rozliczenia między Zamawiającym, a wykonawcą prowadzone będą w PLN.
7. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
8. Protokół wraz z załącznikami jest jawny i udostępniany na wniosek. 

VI. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH
Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 30 września 2023 r. Termin ten uwzględnia 
wykonania wszystkich czynności i robót stanowiących przedmiot Zamówienia oraz dokonanie odbiorów 
przez służby wewnętrzne i zewnętrzne z dostarczeniem Zamawiającemu kompletu wymaganych 
dokumentów oraz pozwolenia na użytkowanie.

VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, zgodnie z art. 108 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 110 
ust. 2 ustawy Pzp  Wykonawcę:

1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo w związku z mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189A Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250A Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 
czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165A Kodeksu karnego 
lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępczego pochodzenia pieniędzy lub 
ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego lub mające na celu 
popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzania wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z 
dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo 
oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności 
dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego lub przestępstwo skarbowe,
h) o których mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pacy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
1.2. 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 1.1.;
1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 
o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że 
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wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
1.4. wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne;
1.5. jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z 
innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc 
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą 
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia.

1.7. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę  na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 
Ustawy 
2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia.

IX. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 112 
ust. 2 ustawy Pzp tj.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli wpisani do 
jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub 
miejsce zamieszkania;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to 
z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań odnośnie powyższego warunku;

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji 
ekonomicznej i finansowej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w 
wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, należycie w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego, i 
prawidłowo ukończył - co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie budynku mieszkalnego, 
zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej (zdefiniowanego w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie) obejmujące swoim zakresem wykonanie robót ogólnobudowlanych, instalacji, o 
wartości robót co najmniej 7 000 000,00 zł brutto. Zamawiający wymaga, aby niniejsza robota budowlana 
była wykonana w ramach jednego Zamówienia. Niedopuszczalne jest łączenie kilku robót o mniejszym 
zakresie w celu wykazania spełnienia postawionego warunku;

b) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj.: 
- co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń oraz pełniła 
funkcję kierownika budowy lub kierownika robót w tej specjalności przy budowie, przebudowie lub 
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remoncie budynku, w którym wartość robót budowlanych wynosiła co najmniej 7 000 000,00 zł.
Zamawiający wymaga od Wykonawców wskazania w ofercie w postępowaniu imion i nazwisk osób 
wykonujących czynności przy realizacji Zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub 
doświadczeniu tych osób.

Kierownik robót budowlanych powinien posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą 
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 
kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane 
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również 
wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w 
przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

- minimum 1 osobą - pracownikiem wykwalifikowanym, który posiada aktualne świadectwa 
kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji - do których zalicza się 
stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-
pomiarowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 
kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące 
się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r, Nr 89, poz. 828 z późn. zm.)   oraz  zgodnie z 
Załącznikiem nr 1 do ww. Rozporządzenia pn. Rodzaj urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji 
jest wymagane posiadanie kwalifikacji, posiadająca uprawnienia dla urządzeń, instalacji i sieci 
elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię 
elektryczną, w zakresie remontów, montażu, prac kontrolno-pomiarowych dla urządzeń, instalacji i sieci 
wymienionych w  grupie 1, punkcie 2 - urządzenia, instalacje i sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV i 
punktem 10 - aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, 
sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 2 powyżej;

- minimum 1 osobą – pracownikiem  wykwalifikowanym, który posiada aktualne świadectwa 
kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku dozoru - do których zalicza się 
stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w 
sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją 
urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r., Nr 89, poz. 828 z późn. zm.)  oraz  zgodnie z Załącznikiem nr 1 
do ww. rozporządzenia pn. Rodzaj urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane 
posiadanie kwalifikacji, posiadająca uprawnienia dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych 
wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną, w zakresie 
remontów, montażu, prac kontrolno-pomiarowych dla urządzeń, instalacji i sieci wymienionych w  grupie 1, 
punkcie 2 - urządzenia, instalacje i sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV i punktem 10 - aparatura 
kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń 
urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 2 powyżej.

 - osobą do koordynowania robót budowlanych przy realizacji zadania
Wymieniony skład osobowy zespołu Wykonawcy należy traktować jako minimalne wymagania 
Zamawiającego i nie wyczerpuje całości personelu niezbędnego do rzetelnego wypełnienia zobowiązań 
Wykonawcy. Wykonawca winien wykazać się osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do 
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z wymaganymi przepisami 
ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz 
Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania 
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831) lub 
innymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w 
aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności. Zgodnie z art. 104 
ustawy – Prawo budowlane – osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy (tj. przed dniem 01.01.1995 
r.) uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w 
dotychczasowym zakresie.  
Powyższe  oznacza,  iż  w  razie  złożenia  oferty  zawierającej  wskazanie  osób  posiadających  uprawnienia 
budowlane uzyskane przed 1995 r., wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te posiadały uprawnienia zgodne 
z zakresem wskazanym w SWZ.  
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W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium RP wymaga 
się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy Prawo 
budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz pozostałych przepisów ww. ustawy Prawo 
budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1646 z późn. zm.) oraz art. 20a ustawy 
z dn. 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 z późn. zm.).

2. Udział innych podmiotów w realizacji zamówienia.
2.1. 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 podmiotów 
udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 
2.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają 
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
2.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, 
wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie 
podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 
2.4.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 3, potwierdza, że stosunek 
łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów 
oraz określa w szczególności: 
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów pod miotu 
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w 
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 
2.5. Wykonawca powołujący się na zasoby podmiotu trzeciego musi złożyć wraz z ofertą zobowiązanie 
podmiotu trzeciego Załącznik nr 7 (w formie oryginału dokumentu elektronicznego, podpisanego 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów 
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dowody, że osoba podpisująca takie 
zobowiązanie, była uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego. Pełnomocnictwo należy składać 
w formie oryginału podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację Zamówienia.

X. WYKAZ PODMIOTOWYCH  ŚRODKÓW DOWODOWYCH- OŚWIADCZEŃ I 
DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA   (składanych z ofertą)   
1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
2. Do oferty Wykonawca dołącza: 
a) Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SWZ, 
b) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 do SWZ,
c) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia – Załącznik nr 3 do SWZ, 
d) Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika 
bezpośrednio z załączonych dokumentów, przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone 
liderowi.
e) Zobowiązanie podmiotu trzeciego /jeżeli dotyczy/ – Załącznik nr 7
f) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz lub kopia 
potwierdzenia zrealizowanego przelewu.

3. Forma dokumentów: 
1) Oferta oraz oświadczenia składane są pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. 
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2) Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.

3) Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej 
uprawnienia notariusza.
4) Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców 
zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej 
lub innym dokumencie. 

4. Oferta wspólna
1) W przypadku złożenia oferty wspólnej przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego 
spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych – lidera do zaciągania i rozporządzania prawem w sprawach 
związanych z przedmiotem postępowania, a jego upoważnienie musi być udokumentowane 
pełnomocnictwem podpisanym przez pozostałych przedsiębiorców lub ich uprawnionych przedstawicieli.
2) Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej partnerów wchodzących w skład konsorcjum lub spółki 
cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego wykonawcy i spełniać następujące 
wymagania:
a) oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2-4 składa:
- każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (na oddzielnym formularzu) lub 
pełnomocnik (umocowany do składania oświadczeń wiedzy) w imieniu każdego z wykonawców osobno.

5. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień 
złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w postaci:

Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia 
Wykonawcy z udziału w postępowaniu w postępowaniu:

a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z 
zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem 
terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

b) zaświadczenie albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek 
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda 
złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał 
płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

c)  odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w 
postępowaniu:
a)  informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej potwierdzającej wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 
miesiące przed jej złożeniem;
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b) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego 
ubezpieczenia;

c) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich (…) lat (zgodnie z 
brzmieniem postawionego warunku udziału), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których 
roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały 
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie 
dokumenty – zgodnie z zał  ą  cznikiem nr 6   do SWZ,

d) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych 
za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z zał  ą  cznikiem nr 5   do SWZ.

6. W zakresie nieuregulowanym w SWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, 
Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz 
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415).
7. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 5 potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowych środków dowodowych lub innych 
dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, 
Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w 
wyznaczonym terminie.
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast  odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 5 pkt 1 – składa dokument lub dokumenty wystawione w 
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne;
2) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie 
zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w 
innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia 
tej procedury.

10. Dokumenty i oświadczania wymagane po zamieszczeniu przez Zamawiającego na stronie 
internetowej informacji, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy:
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, do 
której przynależy inny wykonawca składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu.
Wykonawca, w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w 
art. 222 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Wraz z 
oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą 
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W załączeniu wzór oświadczenia 
stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ.

Informacje zawarte w w/w dokumentach stanowić będą potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

XI. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU 
KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ 
INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 
1. W postępowaniu o udzielenia zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa 
się drogą elektroniczną przy użyciu:
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a) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, 
b) ePUAPu https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
c) poczty elektronicznej: zp@spzozsokolow.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP na dostęp do formularzy: złożenia, 
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji.

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu, opisane 
zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i 
wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 
przekazania na ePUAP.
6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik     10   do niniejszej 
SWZ. Dane postępowania można wyszukać również na liście wszystkich postępowań klikając wcześniej 
opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu.
7. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom, pod warunkiem że 
wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed 
upływem terminu składania odpowiednio ofert.
8. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 7, przedłuża termin składania 
odpowiednio ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z 
wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia odpowiednio ofert.
9. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań nie wpłynął w 
terminie, o którym mowa w pkt 7, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiednio wyjaśnień SWZ 
albo opisu potrzeb i wymagań oraz obowiązku przedłużenia terminu składania odpowiednio ofert.
10. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt 8, nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosku o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ.
11. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania.
12. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w 
szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego 
przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
13. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: 
zp@spzozsokolow.pl
14. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane 
są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający 
dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych 
kopii dokumentów lub Ofertę, stanowiącą oświadczenie woli wykonawcy, należy uznać za dokument 
elektroniczny (ofertę złożoną w postaci elektronicznej) niezależnie od tego, czy jej postać elektroniczna 
powstała wyłącznie przy użyciu programu komputerowego, czy też na skutek przekształcenia postaci 
papierowej do postaci elektronicznej, jeżeli tylko dokument elektroniczny zostanie opatrzony 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń 
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w 
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji 
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania 
dokumentów elektronicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 
2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz oświadczeń, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415).
15. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

XII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
- w zakresie przedmiotu zamówienia – Jerzy Prochacki tel. 025 781- 73-21 (telefon czynny w dni robocze w 
godz. 8:00 – 15:00) 
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- w zakresie procedury – Zdzisława Miłkowska tel. 025 781-73-19 (telefon czynny w dni robocze w godz. 
8:00 – 15:00)

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert i upływa 
19.02.2022 r
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, 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 30 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, 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 przedłużenia dotyczy jedynie 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z treścią Formularza oferty który stanowi Załącznik nr 1 do 
SWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 
Kompletny i zaszyfrowany plik, przesyłany przez ePuap musi zawierać następujące dokumenty:
a)  Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SWZ
b) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 do SWZ,
c) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia – Załącznik nr 3 do SWZ,
d) Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika 
bezpośrednio z załączonych dokumentów, w przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo 
udzielone liderowi.
e) Zobowiązanie podmiotu trzeciego /jeżeli dotyczy/ – Załącznik nr 7
f) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz lub kopia 
potwierdzenia zrealizowanego przelewu.

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie 
danych .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób 
złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę 
należy złożyć w oryginale.
3. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty 
przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W 
formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 
korespondencja związana z postępowaniem.
4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty Wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną 
ofertę, zostaną odrzucone.
5. Zaleca się, aby każdy dokument zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa został zamieszczony w odrębnym 
pliku.
6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i 
udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji 
użytkownika dostępnej na miniPortalu.

XV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem dedykowanego formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 
lub wniosku dostępnego na ePuap pod adresem https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
2. Ofertę należy przesłać na skrzynkę podawczą Zamawiającego w ePuap w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 21.01.2022 r. do godz. 10:30.
3. Zamawiający zaleca, aby Oferta została przez Wykonawcę przesłana za pośrednictwem ePuap w terminie 
zapewniającym, że wszystkie pliki składające się na Ofertę zostaną skutecznie wprowadzone do ePuap przed 
terminem, o którym mowa w pkt 2 SWZ.
4. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert, Zamawiający niezwłocznie 
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zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę, którego oferta dotyczy oraz zwróci tę ofertę po upływie terminu do 
wniesienia odwołania, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Zamawiającego o zwrocie oferty.
5. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z 
miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.
6. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty 
przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W 
formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 
korespondencja związana z postępowaniem.
7. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty Wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną 
ofertę, zostaną odrzucone.
8. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa:
a) Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien wskazać w sposób nie budzący 
wątpliwości, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz powinien zastrzec, że nie mogą być 
udostępniane. Wykonawca zobowiązany jest wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie 
przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było 
sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy 
przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu 
na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych 
klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.
b) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, 
powinny zostać złożone: elektronicznie w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia 
„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” - w formularzu składania ofert na stronie postępowania 
na miniPortalu.
c) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. 
9. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i 
udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji 
użytkownika dostępnej na miniPortalu.
10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.01.2022 r., o godzinie 11:00.
11. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 
zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 
odszyfrowania.
12.  Za  datę  przekazania  oferty,  wniosków,  zawiadomień,  dokumentów elektronicznych,  oświadczeń  lub 
elektronicznych  kopii  dokumentów  lub  oświadczeń  oraz  innych  informacji  przyjmuje  się  datę  ich 
przekazania na ePUAP.
13. Otwarcie ofert jest niejawne.
14. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
15. Oferta złożona po upływie terminu do jej złożenia zostanie odesłana Wykonawcy elektronicznie z 
użyciem miniPortalu na adres e-mail z którego została złożona.
16. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte,
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
17. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 
otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po 
usunięciu awarii.
18. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postę-
powania.

XVI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY
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1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu ( zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks 
cywilny (Dz. U.64.16.93 z późn. zm.) wyrażoną w złotych polskich (PLN), nie zmienną do zakończenia 
realizacji robót, zawierającą obowiązujący podatek VAT, zgodnie z formularzem ofertowym. 
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

2. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto obejmującą podatek VAT od towarów i usług za 
całość zamówienia.   Ceny poszczególnych elementów Zamówienia należy przedstawić w tabeli 
zamieszczonej w załączniku nr 1 do SWZ. 

3. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu 
zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych, jak również w dokumentacji tej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia 
zapewniającego przekazanie obiektu do użytkowania. Będą to w szczególności koszty, które musi zawierać 
cena oferty (koszty te należy uwzględnić w kosztach cen jednostkowych robót budowlanych, o ile dotyczą): 
Zamawiający informuje, że zgodnie z §4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 
2072 z poźń. zm.) w związku z tym iż wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest 
wynagrodzeniem ryczałtowym załączony do SWZ przedmiar robót stanowi tylko materiał pomocniczy dla 
Wykonawcy. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem a dokumentacją projektową należy wycenić 
elementy zgodnie z zapisem dokumentacji projektowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od 
każdego wykonawcy wybranych pozycji lub kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego metodą 
szczegółową.

4. Wszystkie wartości określone w kosztorysie ofertowym oraz ostateczna cena oferty muszą być liczone z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którzy 
nie mają obowiązku naliczania i odprowadzania podatku od towarów i usług, dla zapewnienia uczciwej 
konkurencji i równego traktowania wykonawców, uwzględniają w cenie oferty podatek, który ma obowiązek 
zapłacić zamawiający.
6. Jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr 
miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę. Przy wyliczaniu wartości cen 
poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie 
wyliczenia ceny.
7. Ostateczną cenę oferty stanowi suma podana w formularzu ofertowym.
8. Cena oferty zawiera wszelkie upusty czy rabaty oferowane przez wykonawcę
9. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki, zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp., niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

10. Jeżeli w świetle art. 225 ustawy Pzp., wybór ofert prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług Wykonawca składając ofertę 
wskazuje wartość bez kwoty podatku jednakże oferta musi dodatkowo zawierać obliczoną i jednoznacznie 
wskazaną cenę brutto oferty do porównania z uwzględnieniem należnego podatku vat, do którego zapłacenia 
zobowiązany będzie Zamawiający.

XVII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:  
a) cena oferty- 80 pkt
b) gwarancja- 20 pkt 

2. Podstawą obliczenia punktów oferty będzie wzór:
a. kryterium cena:
C  =  (Cmin /Cbad) x 80 pkt 
gdzie:
C - ilość punktów przyznana za cenę oferty,
Cmin - cena najniższa wśród ofert,
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Cbad  - cena oferty danego wykonawcy
c. kryterium gwarancja
G =( Gb/ Gmax ) x 20 pkt
gdzie:
G-ilość punktów przyznana w kryterium gwarancja
Gb– okres gwarancji badanej oferty
Gmax –najdłuższy okres gwarancji

3. Zamawiający określa minimalny wymagany czas gwarancji 36 miesięcy od daty podpisania protokołu po-
twierdzającego wykonanie przedmiotu umowy. Jest to obligatoryjny okres podany przez Wykonawcę na for-
mularzu oferty. Zamawiający przyzna 20 punktów za to kryterium ofercie, która będzie miała najdłuższy 
zaoferowany ponad obligatoryjny 36 miesięczny okres gwarancji. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonal-
nie mniej punktów. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin gwarancji z dokładnością do pełnych 
miesięcy jednak nie więcej niż 70 miesięcy.

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów po zsumowaniu punktów 
otrzymanych w poszczególnych kryteriach, spośród ofert spełniających wszystkie wymagania określone 
przez zamawiającego w SWZ.
5. W toku oceny ofert zamawiający może żądać w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczą-
cych treści złożonych ofert.
6. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w tekście oferty oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny.

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WY-
BORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Po dokonaniu wyboru ofert najkorzystniejszych, zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postę-
powania, zamieszczając ogłoszenie o wyborze oferty w miejscu ogłoszenia o przetargu (tablica ogłoszeń), na 
stronie internetowej zamawiającego oraz przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim wykonawcom, 
którzy złożyli oferty. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania umowy drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w 
ofercie Wykonawcy celem jej podpisania. Zamawiający zaleca zawarcie umowy w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamó-
wienia Zamawiający będzie żądał złożenia przed zawarciem Umowy przedstawienia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdzia-
łania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
Zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu Zamówienia, 
gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z 
jego członków do czasu wykonania Zamówienia. 

XIX. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE-
GO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY
Projektowane postanowienia umowy – wzór umowy stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy. 
Postanowienia ustalone w projekcie Umowy nie podlegają negocjacjom.

XX. INFORMACJE O ZASTRZEŻENIU MOZLIWOŚĆ  I  UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE   
ZAMÓWIENIA WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKONAWCÓW ,O KTÓRYCH MOWA W    art. 94   
USTAWY PZP 
Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 
wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 160 000,00 zł 
(słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) 
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
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a) pieniądzu; 
b) gwarancjach bankowych; 
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) 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 2020 r. poz. 299)
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść na wskazany rachunek bankowy w Getin Noble Bank S.A. nr 
rachunku nr konta bankowego 23 1560 0013 2231 4433 3000 0001 z dopiskiem: ,,Wadium- 
postępowanie znak FZP-2810-191/II/21”.

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania środków 
pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego. 

5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub 
poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
a). musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę 
określone w ustawie PZP;
b). z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
c powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
d) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z 
zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
e)) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
f) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej w 
Sokołowie Podlaskim
g) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy PZP), 
Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu 
poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub 
aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma 
wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, 
o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy PZP.

XXII.   ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY     
1. Zamawiający przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5% ceny całkowitej brutto 
podanej w ofercie. 
3. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) 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 2020 r. poz. 299)
4. Zabezpieczenie w formie pieniądza należy wpłacić na rachunek w Getin Noble Bank S.A. nr rachunku 
nr konta bankowego 23 1560 0013 2231 4433 3000 0001, z dopiskiem na przelewie: Budowa ZOL – 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
5. Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub 
poręczenia w postaci elektronicznej.
6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń powinny być one wystawione na 
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okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz okres rękojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia.
7. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 
ustawy Pzp. 
8. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo 
wykonane świadczenia. 
9. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy Pzp. 
10. Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest 
przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia 
przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania przedmiotu niniejszej umowy w zakresie 
odpowiedzialności odszkodowawczej i kar umownych
11. Zabezpieczenie należytego wykonania będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak 
niżej:
a) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez 
zastrzeżeń lub podpisania protokołów usunięcia usterek i wad stwierdzonych protokołem odbioru 
końcowego,
b) 30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie później niż w 15 dniu od daty upłynięcia okresu rękojmi lub 
gwarancji, w zależności od tego, który z tych okresów upłynie później.
12. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 
wadium na poczet zabezpieczenia. 

XXIII. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ 
KLUCZOWYCH ZADAŃ.
Zamawiający nie ustala takiego obowiązku.

XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA
1. Środki ochrony prawnej, zgodnie z Działem IX ustawy PZP przysługują Wykonawcy bądź organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego, 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której jest zobowiązany na 
podstawie ustawy. 
3. W zakresie przedmiotowego postępowania odwołanie przysługuje wyłącznie wobec następujących 
czynności:
a). określenie warunków udziału w postępowaniu
b). wykluczenia Odwołującego z postępowania
c). odrzucenia oferty Odwołującego
d). opisu przedmiotu zamówienia
e). wyboru najkorzystniejszej oferty

XXV. RODO
 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: administratorem 
Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie 
Podlaskim, 08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa ZOL dla Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o  ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
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zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129), dalej „ustawa Pzp”;   Pani/Pana dane osobowe będą 
przechowywane, zgodnie z art. 78 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;
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; 
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO;
Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;  
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

_________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

XXVI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH INTEGRALNĄ CZĘŚĆ SWZ 
1) Formularz ofertowy- załącznik nr 1
2) Oświadczenie wg wzoru Zamawiającego o spełnianiu warunków udziału  postępowaniu, a także 
wymaganych oświadczeniach lub dokumentach potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 125 
ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik Nr 2.
3) Oświadczenie wg wzoru Zamawiającego w zakresie braku podstaw do wykluczenia   z postępowania, a 
także  wymaganych oświadczeniach lub dokumentach potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.  
125 ust. 1 ustawy Pzp - Załącznik Nr 3
4) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej- Załącznik Nr 4.
5) Wykaz osób - Załącznik nr 5
6) Wykaz robót budowlanych -Załącznik nr 6
7) Zobowiązanie podmiotu trzeciego- Załącznik nr 7
8) Wzór umowy - Załącznik nr 8
9) Dokumentacja- Załącznik nr 9
10) Link do postępowania oraz ID postępowania- Załącznik nr 10

 Zatwierdzam
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