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ZAPROSZENIE
  do składania ofert na modernizację odcinka covidowego przy Oddziale Chorób 

Wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim  

I.   NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim ,
08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5, tel. /25/781-73-20, fax /25/ 787-60-83
www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl; NIP: 823-14-22-165, REGON: 000306779

II. TRYB UDZIELE  NIA ZAMÓWIENIA  
Postępowanie jest prowadzone w trybie konkursu ofert. 
Na podstawie art. 65 ust. 5 pkt 1 i 4, ust. 6a i 6b ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
poz. 568, z późn. zm.) w zw. z art. 114 ust. 1 pkt 5 oraz art. 115 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711, z późn. zm.) oraz art. 46c ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2021 r. poz. 2069, z 
późn. zm.) w zw. z § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.) 

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostaną mu przyznane. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia
1.1. Przedmiotem zamówienia jest  modernizacja odcinka covidowego przy Oddziale Chorób Wewnętrznych 
wraz z dostawą i montażem wyposażenia i mebli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim. 
1.2. Powierzchnia Oddziału wynosi 436 m² , kubatura 1263 m³. 
1.3. Podstawowe założenia do wykonania przedmiotowego zadania zawarte są w wytycznych określonych w 
OPZ- załącznik nr 5.
1.4. Wykaz pomieszczeń, szkic-  załącznik nr 6.

2. Całość prac prowadzona będzie podczas ciągłego funkcjonowania obiektu, co Wykonawca ma obowią-
zek uwzględnić w przewidywanej organizacji placu budowy. 
3.Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i dostarczenia Zamawiającemu Harmonogramu realizacji 
robót zwanego dalej „harmonogramem” w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

4. Wizja lokalna 
Przed sporządzeniem oferty Zamawiający zaleca się odbycie przez Wykonawcę wizji lokalnej celem 
dokładnego opomiarowania przedmiotu zamówienia oraz zapoznania się z zakresem prac, a także wszelkich 
niezbędnych ustaleń z Zamawiającym. 

http://www.spzozsokolow.pl/
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Osobą upoważnioną do kontaktu jest  P. Jerzy Prochacki tel. 508-392-201

5. Udział innych podmiotów w realizacji zamówienia
5.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
a). Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania 
ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
przedmiotowego zamówienia publicznego.
b). Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

5.2. Podwykonawstwo
a). Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
b). Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym- załącznik nr 1 do Zaproszenia, części 
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych 
podwykonawców, jeżeli są już znani.
c). Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane 
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane, jeżeli są już 
znani. Wykonawca zobowiązany będzie zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu 
do informacji, o których mowa w zdaniu pkt. 1, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać wy-
magane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 
realizację robót budowlanych. 
d). Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca po-
woływał się, na zasobach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwyko-
nawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego za-
soby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
e). Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialno-
ści za należyte wykonanie tego zamówienia.
f). Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwyko-
nawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w za-
kresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 
mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej mię-
dzy zamawiającym, a wykonawcą. 
g). Podwykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp.
5.3. Zasoby podmiotu trzeciego
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może polegać na 
potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy Pzp. Podmiot trzeci, na 
potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp. 
Wykonawca powołujący się na zasoby podmiotu trzeciego musi złożyć wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu 
trzeciego 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.

Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli posiadanie  przez wykonawcę  sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie 
zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może 
mieć negatywny wpływ na realizację Zamówienia.

IV. INFORMACJE OGÓLNE
1.Wspólny słownik zamówień publicznych:
Główny kod CPV: 45215140-0 roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

Dodatkowe kody CPV:
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.
45310000-3   Roboty instalacyjne elektryczne



45343000-3  Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych.
45421131-1 Instalowanie drzwi.
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych.
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych.
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45316200-7  Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych
45314310-7 Układanie kabli.
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian.
45431000-7 Kładzenie płytek.
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych.
45442100-8 Roboty malarskie.
45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza zawarcia umowy ramowej.
4. Termin związania ofertą wyznacza się na 30 dni licząc od daty otwarcia ofert.
5.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie 
umowy - załącznik nr 4.
6. Zamawiający wymaga, aby gwarancja na wykonane zamówienie wynosiła minimum 36 miesięcy licząc 
od dnia odbioru końcowego.
7. Wymagany  maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 31 września 2022 r.  Termin 
ten uwzględnia wykonanie wszystkich czynności i robót stanowiących przedmiot Zamówienia  wraz z 
dostarczeniem Zamawiającemu kompletu wymaganych dokumentów.
8.Warunki płatności: płatność będzie realizowana w terminie do 60 dni od przedstawienia Zamawiającemu 
faktury za wykonane i odebrane protokołem końcowym roboty.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranym przez siebie wykonawcą.
10.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym 
etapie aż do podpisania umowy z Wykonawcą, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu dotyczące:
1.1. 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

1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki na montaż i 
instalację izotopowych czujek dymu -  dotyczy wymiany Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP)

1.3. sytuacji ekonomicznej i finansowej
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 
a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł

b) 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.



1.4. zdolności technicznej lub zawodowej
a). w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy- w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim 
rodzajem robotom polegającym na budowie, przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej 
(zdefiniowanego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) o wartości robót min. 2 000 000,00 zł. 
brutto. 
b) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, w 
szczególności co najmniej jedną osobą:
● posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyj-
nej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanaliza-
cyjnych, posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu w/w uprawnień) w nad-
zorowaniu robót w ww. specjalności.
● posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyj-
nej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą co najmniej 3-
letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu w/w uprawnień) w nadzorowaniu robót w ww. specjalności.
● do koordynowania robót budowlanych przy realizacji zadania

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.

Wymieniony skład osobowy zespołu Wykonawcy należy traktować jako minimalne wymagania 
Zamawiającego i nie wyczerpuje całości personelu niezbędnego do rzetelnego wypełnienia zobowiązań 
Wykonawcy. 

1.5. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w 
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu- dopuszcza łączne spełnienie warunków przez 
Wykonawców.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert następujące
dokumenty:
a)  Formularz ofertowy- Załącznik nr 1
b) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
c) Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika 
bezpośrednio z załączonych dokumentów, przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone 
liderowi.
d) Zobowiązanie podmiotu trzeciego /jeżeli dotyczy/
e) Szczegółowy Kosztorys Ofertowy
f) Kopia potwierdzenia zrealizowanego przelewu lub Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium 
wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.
g) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego 
ubezpieczenia.
h)  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.
i) Wykaz 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 załącznikiem nr 2 do Zaproszenia.
j) Wykaz robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 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 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 załącznikiem nr 3 
do Zaproszenia.
k) Zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki na montaż i instalację izotopowych czujek dymu.

2. Dokumenty składane przez Wykonawców zagranicznych:
a). Na potwierdzenie  spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zagraniczny dołącza 
dokumenty równoważne do wymaganych od podmiotów krajowych, zgodne z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych 
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 2415), o których mowa w  § 4 Rozporządzenia. 
b). W przypadku Wykonawców (podmiotów) wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia, kopie 
dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem 
przez te podmioty, w sposób nie budzący wątpliwości co do uprawnień poświadczającego.
Zamawiający oceni spełnianie w/w warunków w oparciu o załączone do oferty oświadczenia i dokumenty na 
zasadzie spełnia / nie spełnia.

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCE  GO Z   
WYKONAWCAMI
1. Zaproszenie do konkursu oraz ewentualne pytania /w programie Word/, odpowiedzi, rozstrzygnięcie 
konkursu będą publikowane na stronie internetowej zamawiającego pod adresem 
https://www.spzozsokolow.pl 
2. Sposób porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami ustala się drogą elektroniczną na 
adres zp@spzozsokolow.pl
3. Upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia- Jerzy Prochacki  tel. 508- 392-201.
b). w sprawach związanych z DSO i SSP- inspektor ds. ppoż. Jacek Brzozowski tel. 25/ 781-73-05
(telefon czynny w dni robocze w godz. 8:00 – 15:00)
c) w zakresie procedury – Zdzisława Miłkowska, tel. 025 781-73-19 (tel. czynny w dni robocze w godz. 8:00 
– 15:00).

VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2.Oferta winna być napisana w języku polskim na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do 
Zaproszenia.
3. Wszelkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do 
występowania w imieniu wykonawcy, a uprawnienie to powinno być stwierdzone wypisem  KRS lub 
ewidencji działalności albo podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną(e). Gdy wykonawca jako załącznik 
do oferty dołączy kopię jakiegoś dokumentu, to kopia ta powinna być potwierdzona za zgodność z 
oryginałem przez wykonawcę lub osobę umocowaną do reprezentowania wykonawcy. W przypadku 
składania wspólnej oferty podpisane przez pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia. W przypadku składania dokumentów w języku innym niż język polski do 
dokumentu oryginalnego powinno zostać dołączone tłumaczenie.
4. Umocowanie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z 
innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii w sytuacji, gdy 
przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej 
prawidłowości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
6. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z wymogami niniejszej specyfikacji.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
8. Składając ofertę Wykonawca może podać numery stron, które nie powinny być udostępniane innym 
użytkownikom postępowania, ponieważ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 
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niniejszego postępowania. Dokumenty i zaświadczenia zawierające informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa winny być wyodrębnione z oferty i opatrzone klauzurą: ,,INFORMACJA STANOWIĄCA 
TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA- NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM WYKONAWCOM”. Zamawiający 
nie ponosi odpowiedzialności na niewłaściwe zabezpieczone przez Wykonawcę dokumenty będące 
tajemnicą przedsiębiorstwa.

IX. ZŁOŻENIE I OTWARCIE OFERT
1. Oferty należy składać w sekretariacie zamawiającego (lokal 37 biurowca Sokołów Podlaski ul. ks. Jana 
Bosko 5) w zamkniętych i ostemplowanych pieczęcią firmową wykonawcy kopertach z napisem
Modernizacja odcinaka covidowego przy Oddziale Chorób Wewnętrznych  zaleca się złożenie oferty w 
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem na adres: zp@spzozsokolow.pl 
2. Termin składania ofert mija 17.05.2022r. o godzinie 10.30.
3. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 11:00 w lokalu nr 39 biurowca w siedzibie 
Zamawiającego.
4. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie.

X. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
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. 
2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
3. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu 
zamówienia, wynikające wprost z niniejszej dokumentacji, OPZ, 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). 
4. Zamawiający informuje, że w związku z tym iż wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest 
wynagrodzeniem ryczałtowym załączony do Zaproszenia OPZ stanowi tylko materiał pomocniczy dla 
Wykonawcy. Wymagania Zamawiającego zawarte w OPZ mogą nie być wyczerpujące i Wykonawca 
powinien wziąć to pod uwagę przy wykonywaniu wyceny, planowaniu, modernizacji oraz kompletując 
dostawy materiałów. Dlatego przed złożeniem oferty każdy z Wykonawców powinien dokonać wizji lokalnej 
celem sprawdzenia warunków remontu, dokonując dokładnego opomiarowania, a oraz zapoznania się z 
zakresem prac i  wszelkich niezbędnych ustaleń z Zamawiającym. Wykonawca nie może wykorzystać 
błędów lub braków w OPZ. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona 
odpowiednich uzupełnień lub poprawek przed terminem otwarcia ofert. Do oferty Wykonawca składa 
Szczegółowy Kosztorys Ofertowy.
5. Wszystkie wartości określone w szczegółowym kosztorysie ofertowym oraz ostateczna cena oferty muszą 
być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. W ofercie należy podać cenę  w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o 
informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1830 z późn. zm.)
7. Ostateczną cenę oferty stanowi suma podana w formularzu ofertowym.
8. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług.
9. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 poz. 
106 ze zm.) dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie 
ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 
W ofercie Wykonawca ma obowiązek:
- poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego,
- wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do 
powstania obowiązku podatkowego,
- wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty 
podatku,
- wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała 
zastosowanie.
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XI. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
a). cena oferty- 80 pkt.
b). gwarancja- 20 pkt.  

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,
Cbad  - cena oferty danego wykonawcy

b. 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

2. Zamawiający określa minimalny wymagany czas gwarancji 36 miesięcy od daty podpisania protokołu 
potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy. Jest to obligatoryjny okres podany przez Wykonawcę na 
formularzu oferty. Zamawiający przyzna 20 punktów za to kryterium ofercie, która będzie miała najdłuższy 
zaoferowany ponad obligatoryjny 36 miesięcy okres gwarancji. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie 
mniej punktów. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin gwarancji z dokładnością do pełnych 
miesięcy jednak nie więcej niż 70 miesięcy.
3. 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 Zaproszeniu.
4. W toku oceny ofert zamawiający może żądać w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w tekście oferty oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny.

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 30 000,00 zł 
(słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) 
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
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 FZ-312-/22”.

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

5. W przypadku zabezpieczenia oferty wadium w postaci innej niż pieniężna wymagane jest załączenie 
oryginału dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie oferty wymaganą kwotą wadium. Kopia dokumentu 
załączona do oferty  wraz z oryginałem dokumentu wadium który należy dołączyć do oferty w sposób 
umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu dokumentu, bez uszkodzenia oferty po rozstrzygnięciu 
niniejszego postępowania.
6. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy PZP.



XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO
Po dokonaniu wyboru ofert najkorzystniejszych, Zamawiający powiadomi Wykonawców o wyniku 
postępowania, przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

XIV. WZÓR UMOWY
Szczegółowe warunki dostawy reguluje projekt umowy będący załącznikiem nr 4 do niniejszego 
Zaproszenia. 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.

XV  . 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. Modernizacja odcinka covidowego przy  Oddziale  
Chorób Wewnętrznych.
 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 zamówień publicznych 
(Dz. U. Z 2021 poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, 
zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 
trwania umowy;
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

XVI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH INTEGRALNĄ CZĘŚĆ ZAPROSZENIA
1) Formularz ofertowy- Załącznik Nr 1
2). Wykaz osób- Załącznik nr 2
3). Wykaz robót budowlanych- Załącznik nr 3



4)  Wzór umowy- Załącznik nr 4
5)  Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)- Załącznik nr 5
6) Wykaz pomieszczeń -Załącznik nr 6

Sokołów Podlaski, dn. 28.04.2022r.

Akceptuję:
Dyrektor

       Maria Sikorska


