Znak sprawy: FZ-312-32/18
Zaproszenie do składania ofert na
remont sanitariatów w Przychodni rejonowej SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim w ramach projektu
„Poprawa dostępności do wysokiej jakości opieki medycznej w obszarze ginekologii, kardiologii
oraz POZ w powiecie sokołowskim” RPMA.06.01.00-14-9851/17” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM
2014-2020), Działanie 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.
I. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5, tel. /25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83
www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp1@spzozsokolow.pl
NIP: 823-14-22-165, REGON: 000306779
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego. W związku z tym, iż szacunkowa
wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) prowadząc
przedmiotowe postępowanie zamawiający nie stosuje przepisów w/w ustawy.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia są prace remontowe dotyczące dostosowania pomieszczeń na
potrzeby zakupionego sprzętu i dostosowania sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych.
w Przychodni rejonowej SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim .
Zakres robót do wykonania obejmuje m.in. poniższe czynności:
Wykonanie przebudowy ścian wewnętrznych w sanitariatach, dostawa i ułożenie glazury,
terakoty, dostawa i zamontowanie poręczy, pochwytów dla osób niepełnosprawnych, dostawa i
wymiana drzwi wejściowych na szersze. Wykonanie nowej instalacji wod-kan i elektrycznej.
Zadanie polega na przebudowanie trzech sanitariatów dla pacjentów o pow. 10,21 m² i
kubaturze 30,29 m³ każdy i dwóch sanitariatów dla personelu o pow. 3,3 m² i kubaturze
9,8 m³ każdy zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego
zapytania ofertowego.
kod

CPV 45000000-7, 45330000-9,

Uwagi:
Całość prac prowadzona będzie podczas ciągłego funkcjonowania obiektu. Wymogi dotyczące
realizacji przedmiotu zamówienia
2.Dodatkowe wymagania:
-Przywrócenie porządku na terenach/pomieszczeniach używanych przez Wykonawcę do stanu pierwotnego;
-Wykonawca zaopatrzy obiekt (miejsce prowadzenia prac) w oznaczenia i instrukcje wymagane
obowiązującymi przepisami (p.poż., sanitarne, bhp).

-Wykonawca zabezpieczy stolarkę drzwiową oraz miejsce prowadzenia prac tak aby nie dochodziło
do zabrudzeń korytarzy lub zapewni codzienną utrzymanie czystości w pomieszczeniach przylegających do remontowanych
-Wykonawca wykona niezbędne badania/próby między innymi: instalacji elektrycznej, sanitarnej.
- Stosowane materiały przez Wykonawcę muszą być uzgadniane z Zamawiającym, winny być
zgodne z normami polskimi, posiadać niezbędne atesty.
-Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą która ma zawierać: raporty z pomiarów, prób
badań itp.
-Wykonawca po zakończonych pracach doprowadzi zarówno pomieszczenia remontowane jak i
pomieszczenia przyległe do czystości (należy przez to rozumieć miedzy innymi: umycie podłogi,
lamperii, barierek, stolarki drzwiowej). Całość tych prac zostanie odebrana przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego.
-Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów, oraz udostępni do kontroli przez Inspektora nadzoru bądź innej osobie wskazanej do kontaktu.
ZAMAWIAJĄCY ZALECA WIZJĘ LOKALNĄ OBIEKTU.
ZAŁĄCZONY PRZEDMIAR ROBÓT STANOWI PODSTAWĘ INFORMACYJNĄ.
3.Zamawiający wymaga, aby gwarancja na wykonane zamówienie wynosiła minimum 36 miesięcy
(3 lata) licząc od dnia odbioru końcowego oraz Zamawiający wymaga aby udzielona gwarancja na
zamontowany sprzęt była wystawiona na okres równy gwarancji producenta, przy czym okres
gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty odbioru obiektu przez Zamawiającego, a
Zamawiający nie dopuszcza zamontowania sprzętu o krótszym okresie gwarancji.
4.Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 28 lutego 2019 roku.
5.Warunki płatności: Płatność będzie realizowana w terminie do 30 dni od przedstawienia faktury
za wykonane i odebrane protokołem końcowym roboty.
IV. Informacje ogólne
1.Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
4.Umowa z wykonawcą zostanie zawarta na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
5. 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 ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem
zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał się wiedzą i doświadczeniem tj:
-wykazał wykonanie co najmniej dwóch robót ogólnobudowlanych tożsamych z przedmiotem
zamówienia
Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał się osobami zdolnymi do realizacji zamówienia,
posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych, tj.:

- wykazał dysponowanie co najmniej jednej osoby z uprawnieniami do kierowania robotami w
specjalności ogólnobudowlanej
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia” w
oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI . Z
treści załączonych dokumentów jednoznacznie musi wynikać, iż wymienione warunki wykonawca
spełnił.
VI . Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert następujące
dokumenty:
a) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2
do zapytania ofertowego.
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postepowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawcy,
którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 23 ust. 1, wykażą brak
podstaw do wykluczenia poprzez złożenie przez każdego z Wykonawców wymaganych
dokumentów wymienionych w pkt 1 -2
Na potwierdzenie spełniania warunków udziałów w postępowaniu Zamawiający żąda
dołączenia do oferty:
c) wykazu robót zawierającego wykonanie robót wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, z podaniem
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania - w tym okresie polegających na wykonaniu co
najmniej dwóch robót ogólnobudowlanych tożsamych z przedmiotem zamówienia o wartości nie
mniejszej jak 70 000 zł każda - wzór stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
d) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 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, które zostaną wymienione w załączniku nr 6 do zapytania ofertowego.
e) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż: 70 000,00
II. Ponadto Wykonawca złoży:
1. Formularz ofertowy , stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego ,
2. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień -wzór
stanowi załącznik nr 7 .

3.Oświadczenie, Wykonawcy o udzieleniu gwarancji na wykonane roboty oraz na zamontowany
sprzęt złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą;
5.Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 1 i
2 ustawy Pzp). Wymaga się, by podmioty o których mowa powyżej, brały udział w realizacji części
zamówienia (np. w formie podwykonawcy), w takim wypadku dodatkowo wymaga się
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów wszystkich wymaganych dokumentów.
6.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w
celu wykazania braku wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa
oświadczenie w części dotyczącej podwykonawców oraz dokumenty dotyczące tych podmiotów wskazane w rozdz. V. Wykonawca również zobowiązany jest do wskazania części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie nazw firm tych
podwykonawców.
Zamawiający dopuszcza wykonanie przez podwykonawców robót hydraulicznych i elektrycznych
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
1.Sposób porozumiewanie się między zamawiającym a wykonawcami ustala się w formie pisemnej
lub drogą elektroniczną na adres zp@spzozsokolow.pl
2.Upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
a) Andrzej Kalinowski w zakresie przedmiotu zamówienia – 25 781-73-21 (telefon czynny w dni
robocze w godz. 7:00 – 14:30),
b) w zakresie procedury – kierownik dz. organizacyjno-prawnego- Zdzisława Miłkowska tel. 025
781-73-19 (telefon czynny w dni robocze w godz. 7:30 – 15:00).
Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca przed złożeniem oferty j winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu
dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu,
oraz oczekiwań Zamawiającego, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.
2. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług). (Prosi się również
o uzupełnienie wartości netto zamówienia w formularzu ofertowym)
3. Stawka VAT: 23%.
4. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w sposób zgodny z załącznikiem nr 1.
5. Podaną cenę uważa się są za cenę ryczałtową w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego
(Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93,z późniejszymi
zmianami). Ten rodzaj wynagrodzenia określony w art. 632 brzmi następująco:"§ 1. Jeżeli
strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać
podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac."
6. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

7. Wynagrodzeniem ryczałtowym jest, zatem wynagrodzenie z góry określone wymienione
w formularzu ofertowym, w oznaczonej kwocie za wykonanie całego dzieła. Całkowita
wartość brutto stanowi absolutne, niepodlegające zmianie (lub choćby negocjacjom)
wynagrodzenie wykonawcy zamówienia. W przypadku nienależytego wykonania umowy, zerwania umowy bądź wypowiedzenia wartość robót pozostałych do wykonania
przedmiotu umowy zostanie wyliczona w formie kosztorysu szczegółowego opartego na
średnich stawkach robocizny i sprzętu oraz materiałów uzyskanych z informacji „Sekocenbud” za dany kwartał, w którym rozwiązano umowę.
8. Warunki dotyczące rozliczania się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą lub dalszym podwykonawca określone zostały w projekcie umowy stanowiącej integralny załącznik zapytania.
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 zapytania ofertowego.
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 z KRS
lub ewidencji działalności albo podpisane przez osobę umocowaną do tych czynności 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 prawdziwości, 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 uczestnikom postępowania, ponieważ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione
innym uczestnikom niniejszego postępowania. Dokumenty i zaświadczenia zawierające informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny być wyodrębnione z oferty i opatrzone klauzulą:
„INFORMACJA STANOWIĄCA TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA - NIE UDOSTĘPNIAĆ
INNYM WYKONAWCOM.” Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwie
zabezpieczone przez Wykonawcę dokumenty będące tajemnicą przedsiębiorstwa.
9.Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom.
IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać w sekretariacie Zamawiającego (pokój 37 biurowca) Sokołów Podlaski ul.
ks. Bosko 5 w zamkniętych i ostemplowanych pieczęcią firmową Wykonawcy kopertach z napisem
„Konkurs ofert na remont sanitariatów w Przychodni rejonowej SP ZOZ w Sokołowie
Podlaskim ”.
2. Termin składania ofert mija 28. 12.2018 r. o godzinie 10.30.
3. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 11.00 w lokalu nr 13 biurowca w siedzibie
zamawiającego.

4. Postępowanie jest jawne, zapraszamy Wykonawców na otwarcie ofert.
X. Kryteria oceny ofert
1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
cena oferty – 100 %
2. Podstawą obliczenia punktów oferty będzie wzór:
kryterium cena:
C = ( Cmin : Cbad ) x 100
gdzie:
C - ilość punktów przyznana za cenę oferty,
Cmin - cena najniższa wśród ofert,
Cbad - cena oferty danego wykonawcy
3. W toku oceny ofert zamawiający może żądać w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
4. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w tekście oferty oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu
ceny.
XI. 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.
Szczegółowe warunki
specyfikacji.

XII. Wzór umowy
reguluje projekt umowy będący załącznikiem nr 4 do niniejszej
XIII. Klauzula informacyjna z art. 13 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. remont sanitariatów w
Przychodni rejonowej SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim w ramach projektu „Poprawa dostępności
do wysokiej jakości opieki medycznej w obszarze ginekologii, kardiologii oraz POZ w powiecie
sokołowskim RPMA.06.01.00-14-9851/17” realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), Działanie
6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
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
9. Wykluczenie z możliwości realizacji zamówienia
Z możliwości realizacji zamówienia wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika
- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Akceptuję:
Dyrektor
Zbigniew Deja
Sokołów Podlaski, 13.12.2018 r.

Załącznik nr 2

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Oświadczam, iż zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) firma, którą reprezentuję spełnia warunki
dotyczące:
2. posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności określonej
przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień,
3. posiadania wiedzy i doświadczenia,
4. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
5. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

...................................................
miejsce i data

.................................................
pieczęć i podpis
osoby upoważnionej

załącznik nr 7

OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie zapytania ofertowego remont sanitariatów w przychodni SP ZOZ budynku …..................
postępowanie nr ………………….. , oświadczam, że:
Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają uprawnienia, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

……………..………..........
miejscowość, data
………………………….......................................
imię, nazwisko oraz podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

załącznik nr 5

WYKAZ ROBÓT WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH W CIĄGU OSTATNICH
PIĘCIU LAT

Nazwa
L.P.
ZAMÓWIENIA

Czas realizacji
Wartość

początek
(dd.mm.rr)

zakończenie
(dd.mm.rr)

Nazwa adres
Zamawiającego

Zakres
ROBÓT

Robota ogólnobudowlana tożsama z przedmiotem zamówienia

……………..………..........
miejscowość, data
………………………….......................................
imię, nazwisko oraz podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 6
Pieczęć wykonawcy

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi

Lp

Imię i nazwisko

Kwalifikacje
zawodowe

Doświadczenie
zawodowe

Odbyte
szkolenia

Zakres
wykonywanych
czynności

Podstawa
dysponowania
osobą

1.
2.
3.
4.

……………..………..........
miejscowość, data
………………………….......................................
imię, nazwisko oraz podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

