
Sokółka: Znak sprawy: SPZOZ BUD / 2012
Numer ogłoszenia: 23831 - 2012; data zamieszczenia: 27.01.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. gen. Wł. Sikorskiego 40, 16-
100 Sokółka, woj. podlaskie, tel. (085) 722 04 64, faks (085) 722 04 64.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalsokolka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Znak sprawy: SPZOZ BUD / 2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest 
robota budowlana polegająca na wykonaniu remontu posadzek na oddziale dziecięcym, chirurgicznym, 
ginekologicznym, wewnętrznym strona lewa i prawa w ciągach komunikacyjnych, wymiana poręczy dla 
osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie pomieszczenia na łazienkę dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych w oddziale ginekologicznym w SPZOZ w Sokółce przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 40 na 
podstawie dokumentacji technicznej stanowiącej dodatek do niniejszej SIWZ. 2. Koordynatorem prac z 
ramienia Zamawiającego będzie pan Czesław Staranowicz. 3. Kolorystykę wymalowań oraz okładzin 
ściennych i podłogowych Wykonawca będzie konsultował z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. 
4. Wykonawca przed złożeniem oferty winien dokonać wizji lokalnej na terenie objętym zamówieniem. 5. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dodatek nr 2 - dokumentacja techniczna (projekt 
budowlany)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.51.40-0, 45.11.11.00-9, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 
45.33.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.05.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium. W przypadku wniesienia wadium 
w pieniądzu uważa się je za wniesione z chwilą zaksięgowania środków pieniężnych na wskazanym 
rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium w kwocie 4395,00 zł należy wnieść do dnia 14.02.2012 r do 
godziny 10:00. 1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być 
wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu: 2) poręczeniach bankowych lob 
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze 
pieniężne: 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych 
przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.4). 3. Wadium 
wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego Bank 
Spółdzielczy w Białymstoku 70 8060 0004 0019 0004 2000 0070 z dopiskiem WADIUM i tytułem 
postępowania SPZOZ BUD / 2012 . 4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na 
rachunku bankowym. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze 
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust.4a. 6. Wykonawcy, którego oferta została 



wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie 
zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego 
wniesienia żądano. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał 
ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez 
wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1, jeżeli w wyniku ostatecznego 
rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w 
terminie określonym przez zamawiającego. 9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, zamawiający 
zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 10. Zamawiający jest zobowiązany 
zatrzymać wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi 
podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach zawartych w ofercie; 2) wykonawca, 
którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po 
stronie wykonawcy. 4) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi 
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w 
art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie

III.2) ZALICZKI

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Nie wymaga. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 
22 ust. 1 Pzp (dodatek nr 4 do SIWZ)

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy 
i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i 
miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający 
uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że zrealizował co najmniej jedną 
robotę budowlaną o zakresie i charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia oraz 
wartości min. 200000,00zł (dodatek nr 5 do SIWZ)

• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 
(dodatek nr 4.4 do SIWZ)

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 
(dodatek nr 4.4 do SIWZ)

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 



wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada 
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności na kwotę min. 200000,00zł Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie 
może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej 
wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w 
wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
należy przedłożyć:

• wykaz  robót  budowlanych  w  zakresie  niezbędnym  do  wykazania  spełniania  warunku 
wiedzy  i  doświadczenia,  wykonanych  w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  przed  upływem 
terminu składania ofert  albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,  a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju 
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że 
roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

• 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 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

• aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy,  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania 
wniosków o  dopuszczenie  do  udziału  w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  że 
wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu  -  wystawione  nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i  społeczne,  lub potwierdzenie,  że 
uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie,  odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt  4-8  ustawy,  wystawioną  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert 



• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o  dopuszczenie  do  udziału  w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo 
składania ofert 

• wykonawca  powołujący  się  przy  wykazywaniu  spełniania  warunków  udziału  w 
postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 
zamówienia,  przedkłada  także  dokumenty  dotyczące  tego  podmiotu  w  zakresie 
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
przedkłada:

III.4.3.1) 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  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• nie  zalega  z  uiszczaniem  podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  i 
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego 
organu  -  wystawiony nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed upływem terminu  składania 
wniosków o  dopuszczenie  do  udziału  w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo 
składania ofert 

• nie  orzeczono  wobec  niego  zakazu  ubiegania  się  o  zamówienie  -  wystawiony  nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) wypełniony w całości formularz oferty, (dodatek nr 1 do SIWZ) 2) dowód wniesienia wadium (zgodnie z 
zasadami opisanymi w § 8 SIWZ), 3) upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, o ile 
upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty, 4) Jeżeli wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa 
w § 6 ust.2 pkt.1, 3, 4,6. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości, nie zalega w uiszczaniu podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu i nie orzeczono wobec niego zakazu 
ubiegania się o zamówienie. Dokument, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż określono to w § 6ust.2. 5) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w § 6 ust.2 
pkt.5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego, administracyjnego miejsca zamieszkania albo 
zamieszkania osoby, której dokument dotyczy, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy PZP. 
6) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 4), zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio w miejscu 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, złożonym nie 
wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu, o którym mowa powyżej, w pkt. 4). 7) W przypadku, 
gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane jest 
załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego 
do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy 
w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, w myśl art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie



SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 2 
o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w 
przypadku wystąpienia: 1) konieczności wykonania dodatkowych i niemożliwych do przewidzenia robót, 
których realizacja wiąże się z potrzebą zmiany terminu wykonania, 2) zawieszenia wykonywania prac przez 
Zamawiającego, 3) siły wyższej lub innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie jest 
odpowiedzialny. 5. Zamawiający nie ma obowiązku przedłużenia terminu wykonania robót, jeżeli 
Wykonawca w terminie 3 dni od wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4, nie złoży 
Zamawiającemu, na piśmie, uzasadnionego wniosku o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu 
umowy. Ustalone w wyniku postępowania przetargu wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całości 
przedmiotu umowy zgodnie z ofertą przetargową wynosi: netto ......................... zł 
słownie: ................................................ brutto (z ..... % podatkiem VAT) .......................... zł 
słownie: ........................................ 1. Strony ustalają iż, ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy określone 
w §5 ust.1 zostanie ustalone na podstawie dokumentacji powykonawczej w oparciu o stawki z kosztorysu 
wykonawczego (ofertowego).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.szpitalsokolka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce 16-100 Sokółka ul. Gen. Władysława Sikorskiego 40 parter pok 128. 
Cena 50zł brutto..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.02.2012 
godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce 16-100 Sokółka ul. 
Gen. Władysława Sikorskiego 40 parter pok 105 sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 
Europejskiej: Likwidacja barier architektonicznych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym 
poruszania się i komunikowania w budynku ZOZ w Sokółce.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Sporządził:
St. inspektor d/s zamówień publicznych
Andrzej Dowgiert

Zatwierdził:
                z-ca Dyrektora SPZOZ w Sokółce

                         Eugeniusz Giba


