
Ogłoszenie nr 586427-N-2020 z dnia 2020-09-17 r.  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach: Przebudowa i rozbudowa 

pomieszczeń laboratorium diagnostycznego (modernizacja techniczna i funkcjonalna). 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Tak  

 

Nazwa projektu lub programu  
Projekt nr WND-RPPD.08.04.01-20-0083/20 pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w 

związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie 

województwa podlaskiego” realizowany zgodnie z umową nr UDA-RPPD.08.04.01-20-

0083/20-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 

lata 2014-2020, współfinansowany za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, 

Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.  

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 



zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, 

krajowy numer identyfikacyjny 79031734000000, ul. ul. dr. Edwarda Rittlera  2 , 16-

500  Sejny, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 875 162 138, e-mail 

j.szafranowska_spzoz_sejny@op.pl, faks 875 162 341.  

Adres strony internetowej (URL): www.szpital.sejny.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):  

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  
Nie  

www.szpital.sejny.pl  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Nie  

www.szpital.sejny.pl  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  
Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  
Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  



Tak  

Inny sposób:  

pisemnie na adres wskazany ponięj  

Adres:  

SP ZOZ w Sejnach, ul. dr E. Rittlera 2, 16-500 Sejny  

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa 

pomieszczeń laboratorium diagnostycznego (modernizacja techniczna i funkcjonalna).  

Numer referencyjny: 04/ZP/2020  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  
Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  
 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  
 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa i rozbudowa 

pomieszczeń laboratorium diagnostycznego (modernizacja techniczna i funkcjonalna). 2. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 7 do SIWZ. 3. 

Wykonawca nie będzie wykorzystywał na potrzeby budowy transportu dźwigami szpitalnymi 

4. Zaleca się aby Wykonawca przed rozpoczęciem prac zweryfikował dla swoich potrzeb 

inwentaryzację stanu istniejącego, zbadał aktualny stan budynku oraz zapoznał się z 

organizacją i systemem działania Szpitala. 5. Obiekt jest funkcjonującym szpitalem, w 

związku z tym Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac budowlanych i 

instalacyjnych w sposób gwarantujący możliwość bieżącej eksploatacji całego obiektu. 

Wymagane technologią warunkowe, chwilowe przerwy w dostawach poszczególnych 

mediów dla pozostałej części szpitala należy ograniczyć do niezbędnego minimum, po 



uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. 6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed 

podpisaniem umowy, dokonał z Zamawiającym uzgodnień harmonogramu rzeczowego 

wykonania poszczególnych prac i przedłożył do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Zamawiający ma prawo do ingerowania w przedstawiony przez Wykonawcę harmonogram 

rzeczowy, a Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag Zamawiającego. 7. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

umowy, aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. 8. Prace prowadzone będą w 

bezpośrednim sąsiedztwie działającego obiektu. Z tych powodów transport materiałów oraz 

praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić nadmiernego utrudnienia ani 

zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania obiektu. 9. Teren prac winien być wygrodzony, 

zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych. Sposób wygrodzenia placu budowy 

należy uzgodnić z przedstawicielami Zamawiającego. Rusztowania i pomosty robocze 

powinny być zabezpieczone za pomocą szczelnych ogrodzeń przed dostępem osób z 

zewnątrz. 10. Materiały należy dowozić „na bieżąco” w ograniczonych ilościach unikając 

składowania na terenie dużych ilości nie wbudowanych materiałów. 11. Gruz, materiały z 

rozbiórki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. należy wywozić na bieżąco z 

terenu budowy. Wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych. 

Materiały takie winny być dowożone na bieżąco, w ilości nie przekraczającej dziennego 

zużycia. 12. Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania 

zaplecza, doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w 

odpowiednie obiekty i drogi montażowe. 13. Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić do 

zaplecza i placu budowy energię elektryczną, wodę, ścieki itp. Zabezpieczenie korzystania z 

w/w nośników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i jest on w pełni 

odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie 

uzgodnień itp. 14. Miejsca poboru wody, energii elektrycznej, dopuszczalna moc i 

szczegółowe warunki techniczne podłączenia – do uzgodnienia po wprowadzeniu na teren 

budowy. Kable, przewody i rozdzielnie od miejsc przyłączenia zapewnia wykonawca na 

własny koszt. 15. Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu 

każdego elementu robót i doprowadzić go do należytego stanu po zakończeniu robót i 

likwidacji placu budowy. 16. Wykonawca udzieli co najmniej 36 miesięcznej gwarancji i 36 

miesięcznej rękojmi za wady na roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu 

zamówienia. 17. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu atesty, certyfikaty właściwych 

materiałów wykorzystanych przy realizacji zamówienia. 18. Wykonawca oświadcza że 

prowadzi działalność w zakresie wykonywania robót budowlanych, wyraża gotowość 

wykonania robót zgodnie z wolą Zamawiającego, wykazuje płynność finansową, 

umożliwiającą wykonanie zadania. 19. Roboty wykonywane będą z materiałów 

dostarczonych przez Wykonawcę i przy użyciu właściwego sprzętu, który zobowiązany jest 

zapewnić. 20. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, z 

aktualnie obowiązującymi w danym zakresie przepisami prawa, w tym przepisami ustawy 

Prawo Budowlane, przepisami BHP i Ppoż, normami, wiedzą i sztuka budowlaną. Należy 

również wykonać wyłącznie z materiałów nowych dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie na terenie Polski i Unii Europejskiej oraz będzie posiadać aprobaty techniczne 

i niezbędne certyfikaty, atesty i inne. 21. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano 

jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – należy 

przyjąć, że Zamawiający podał taki opis w celu określenia minimalnych parametrów, jakim 

muszą odpowiadać produkty, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i 

stanowią one wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Zamawiający, zgodnie 

z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza produkty równoważne o 

parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych od parametrów 



wskazanego produktu, przy czym zmiana parametrów nie może powodować konieczności 

modyfikacji projektów, a także ograniczeń możliwości ich wykorzystania przez 

Zamawiającego. Analogicznie, jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez 

odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych, zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp, dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym. Wskazane normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, 

specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych mają charakter poglądowy i 

stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 

równoważne opisywanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać, że oferowane 

roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego i uzyskać jego 

akceptację. 22. Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia przeznaczonego do 

użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego z uwzględnieniem wymagań w 

zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. Podstawa prawna: art. 29 ust. 5. ustawy 

Prawo zamówień Publicznych.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45215140-0 

45400000-1 

45332000-3 

45310000-3 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-14  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 
   2020-12-14 

 

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy będzie 

następowało na podstawie faktury wystawionej po realizacji zamówienia i po wcześniejszym 

po podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego wykonanego zakresu przedmiotu 



umowy bez zastrzeżeń i po uzyskaniu pozytywnych decyzji właściwych organów 

dopuszczających do użytkowania obiektów objętych inwestycją. 2. Zamawiający zobowiązuje 

się do zapłaty należności za przedmiot umowy w terminie do 30 dni od daty wpływu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT na adres siedziby Zamawiającego. Na fakturze 

powinien znajdować się numer umowy wraz z dokumentami rozliczeniowymi. oraz wszystkie 

dane określone w art. 106 e ustawy o VAT.  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  

Określenie warunków:  Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 

spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków 

udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna 

warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi że : • posiada ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na kwotę nie niższą niż 800.000,00 zł;  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: a) Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności 

techniczne lub zawodowe do należytego wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, 

że: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał : • Wykonawca 

przedstawi oświadczenie zgodnie ze wzorem będącym częścią formularza oferty oraz 

udowodni, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej 2 roboty 

budowlane polegającą na budowie, rozbudowie, modernizacji, przebudowie lub remoncie 

obiektu ochrony zdrowia o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 100 metrów 

kwadratowych oraz o wartości minimum 800 000 zł brutto każda Oferent powinien wskazać 

min. NIP inwestora, powierzchnię użytkową, wartość wykonanych robót, datę odbioru 

końcowego przez inwestora; Ocena zostanie dokonana poprzez analizę oświadczenia oraz 

właściwego załącznika do formularza oferty (podpis pod oświadczeniem oraz poprawne 

wypełnienie załącznika do formularza oznacza spełnienie warunku). b) do realizacji 

przedmiotowego zamówienia skieruje osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami 

budowlanymi, posiadające wymienione poniżej kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: a) 

Kierownik budowy – 1 osoba, która posiada: - uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.1333 ze zm.); lub odpowiadające im 

uprawnienia wydane na podstawie odrębnych przepisów, - będącą członkiem właściwej izby 

samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r., o samorządach 

zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz. U z 2019r., poz. 1117) - co najmniej 

2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy. Uprawnienia, o 

których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 

(t.j. Dz. U. z 2020r. poz.1333 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z 

dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie(Dz. U. 2019r. poz.831)dopuszcza się 

ważne, odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 



przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne 

kwalifikacje zdobyte w innych państwach na zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.(Dz. U. 2020 poz. 220 ze zm.)  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Tak  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

 

 

 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  
Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
1) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

należy przedłożyć: L.p. Wymagany dokument 1 odpis z właściwego rejestru lub z centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 

24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. 2) Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentu, o którym mowa w ust. 7.1) – składa dokument wystawiony w kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający że nie otwarto jego 

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w pkt. powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone 

przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania Wykonawcy. Dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed terminem składania ofert. 3) W przypadku wątpliwości co do treści 



dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Zamawiający żąda od Wykonawcy, 

który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 

22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w 

ust. 7 pkt. 1.) 8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w 

terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 

86 ust. 5 w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy 

Pzp: L.p. Wymagany dokument: 1 Oświadczenie o przynależności, lub braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej -wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć wraz z 

oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga: Oświadczenia 

nie należy składać wraz z ofertą, ponieważ Wykonawca nie posiada wiedzy na temat 

pozostałych uczestników procedury, w stosunku do których miałby składać przedmiotowe 

oświadczenie.  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
1 Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na 

rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te 

roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty 

zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy 

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów - inne dokumenty – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ; 3 

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu stanowi Załącznik nr 

6 do SIWZ. 4 dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę gwarancyjną min. 800.000,00 zł,  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
Nie dotyczy  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
1 FORMULARZ OFERTOWY sporządzony przez wykonawcę według instrukcji podanej – 

załącznik nr 1 do SIWZ. 2 Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy 



załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy oferta jest podpisania przez osobę nie figurującą w 

rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub 

podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną spowoduje konieczność odrzucenia 

oferty. W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokument 

ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia publicznego jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców 

występujących wspólnie. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie jest 

postępowaniem sądowym, stwierdzić należy, że złożenie dokumentu pełnomocnictwa lub 

prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii przez pełnomocnika wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego nie podlega opłacie skarbowej. Pełnomocnictwo należy 

złożyć wyłącznie w formie oryginału lub kopii notarialnej. 4 Zobowiązanie podmiotów 

trzecich (jeżeli dotyczy) 13. Dokumenty lub oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 14. Poświadczenia za zgodność z oryginałem 

dokonuje Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą 15. 

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub 

kopii oświadczenia sporządzonych w postaci papierowej ,własnoręcznym podpisem . 16. 

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej. 17. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona 

kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 18. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

19. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, Zamawiający może żądać od Wykonawcy 

przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych 

samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 20. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia 

odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na 

każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają 

warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione 

podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, 

do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 21. Jeżeli wykonawca nie złożył 

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów 

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, 

zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania 

wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 

byłoby unieważnienie postępowania. 22. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych 

pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w 

terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 23. Zamawiający wzywa 

także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń 

lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1. 24. Wykonawca nie jest obowiązany do 

złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub 

dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 

dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 



publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 oraz z 2019 r. poz. 1446). 25. W zakresie nie 

uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 

dnia 26 lipca 2016r,w sprawie rodzaju dokumentów jakich zamawiający może żądać od 

wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne( Dz.U.2020r. poz. 1282) 26. Informacje 

dla wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 1) Wykonawcy mogą 

wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie muszą 

ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego 

zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie 

przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie 

oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna 

dokładnie określać zakres umocowania. 2) W przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) żaden z Wykonawców nie może podlegać 

wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12–23 

oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. b) przynajmniej jeden z 

Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie muszą spełniać warunki udziału w 

postępowaniu. 3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z 

pełnomocnikiem (liderem). 4) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie 

wszystkich partnerów. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do 

reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – 

treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 5) Wszyscy partnerzy 

będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgonie z jej 

postanowieniami. 6) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać 

wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie 

lub każdego z osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum. 7) Jeżeli oferta 

wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, zamawiający zażąda przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 

wykonawców. 8) Zamawiający zastrzega ,że umowa regulująca współpracę pomiędzy 

Wykonawcami nie może zawierać zapisów, które byłyby sprzeczne z zapisami umowy w 

SIWZ.  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Nie  

Informacja na temat wadium  

 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 



 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  



 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

cena 60,00 

gwarancja i rękojmia 40,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  



Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

1. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian 

w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: 1) zmiany zakresu robót 

objętych umową w przypadku rezygnacji z wykonania części zamówienia, 2) zmiany terminu 

realizacji umowy: spowodowanej wystąpieniem siły wyższej w rozumieniu przepisów 

kodeksu cywilnego, spowodowanej wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie 

były w stanie przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej 



staranności. 3) powodowanej innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od 

Zamawiającego oraz Wykonawcy w szczególności awariami, remontami, przebudowami dróg 

dojazdowych oraz protestami mieszkańców z blokadą dróg, 4) zmiany sposobu spełnienia 

świadczenia – zmiany technologiczne, w szczególności: a) niedostępność na rynku 

materiałów wskazanych w dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub 

wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; b) pojawienie się na rynku materiałów lub 

urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu 

umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 2. Zmiana zapisów 

umowy, może być inicjowana przez Zamawiającego i Wykonawcę z zachowaniem formy 

pisemnej. Żądanie zmiany zapisów umowy winno zostać udokumentowane właściwym 

uzasadnieniem.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  
Data: 2020-10-01, godzina: 11:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

 

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

> polski  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: Tak  

IV.6.5) Informacje dodatkowe:  
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 Sejnach, adres: ul. E. 

Rittlera 2, 16-500 Sejny, reprezentowany przez Dyrektora SP ZOZ w Sejnach – Waldemara 

Kwaterskiego, tel. 87 517 23 17 e-mail: w.kwaterski@szpital.sejny.pl  Inspektorem ochrony 

danych osobowych w SP ZOZ w Sejnach jest Pan Bartosz Wiżlański, tel. 87 517 23 46; e-

mail: b.wizlanski@szpital.sejny.pl  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego;  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: informacja w tym 

zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 

przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** 

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.  

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
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