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Pełnienie funkcji  Inspektora nadzoru do obsługi inwestycji pn: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu 

użytkowania pomieszczeń po dawnej centralnej sterylizacji na potrzeby oddziału ortopedycznego oraz istniejących pomieszczeń 

kuchni w celu dostosowania do przepisów” 

 

Siemiatycze dnia 16.06.2021 r. 

 

WND-RPPD.08.04.01-20-0085/20 pn. „Poprawa jakości usług medycznych w zakresie leczenia schorzeń układu 

kostno – stawowo – mięśniowego, w tym diagnostyki obrazowej świadczonych przez SPZOZ w Siemiatyczach” 

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach 

 zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie 

Zapytania Ofertowego na usługę pełnienia funkcji  Inspektora nadzoru do obsługi inwestycji pn: 

„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po dawnej centralnej 

sterylizacji na potrzeby oddziału ortopedycznego oraz istniejących pomieszczeń kuchni w celu dostosowania do 

przepisów.” 

SP ZOZ BP/06/21 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

KOD CPV: 71520000-9  Usługi nadzoru budowlanego; 71247000 - Nadzór nad robotami budowlanymi 
Zamawiający: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach, ul. Szpitalna 8, 17-300 Siemiatycze. 

1. SKRÓCONY OPIS INWESTYCJI 

Założenia projektu zostały przedstawione w Załączniku numer 1 do niniejszego Zapytania – Projekcie 

budowlanym. 

2. OFERTY CZĘŚCIOWE 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

3. OFERTY WARIANTOWE 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień́ uzupełniających na realizację przedmiotu zamówienia. 

5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert określonego w ramach 

Zapytania Ofertowego. 

6. Przy składaniu ofert oraz zadawaniu pytań za pomocą Bazy Konkurencyjności Wykonawca 

zobowiązany jest do zapoznania się z Instrukcją użytkownika. 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania pn. 

„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po dawnej centralnej 

sterylizacji na potrzeby oddziału ortopedycznego oraz istniejących pomieszczeń kuchni w celu 

dostosowania do przepisów.”   

2. Nadzór inwestorski będzie pełniony zgodnie z przepisami ustawy - Prawo Budowlane oraz stosownymi 

przepisami wykonawczymi i będzie obejmował:  

a) zapoznanie się ze zgromadzoną dokumentacją projektową i budowlaną oraz z  wnioskiem i założeniami  

umowy o dofinansowanie Projektu  WND-RPPD.08.04.01-20-0085/2020 i wniesienie ewentualnych 

uwag do nich, 
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b)  obowiązkowe uczestnictwo w opracowaniu kompletnego, szczegółowego opisu przedmiotu 

zamówienia oraz kryterium oceny ofert i warunków udziału w postępowaniu, mających kluczowe 

znaczenie dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na 

realizację inwestycji zgodnej z wnioskiem o dofinansowanie oraz z wymogami ustawy prawo zamówień 

publicznych na realizację i wdrożenie projektu, w tym udział w konstruowaniu projektu umowy na  

realizację inwestycji,  

c) czynny udział w postępowaniu przetargowym, w tym poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania 

potencjalnych oferentów, w zakresie wyłonienia Wykonawcy na realizację zadania „Przebudowa, 

rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po dawnej centralnej sterylizacji 

na potrzeby oddziału ortopedycznego oraz istniejących pomieszczeń kuchni w celu dostosowania do 

przepisów”,   

d) przygotowanie dokumentów niezbędnych do przekazania Wykonawcy placu budowy i uczestnictwo w 

tym przekazaniu, 

e) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z 

projektem, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej; sprawdzanie jakości wykonywanych 

robót i wbudowanych wyrobów budowlanych pod kątem zgodności ich z zamówieniem, a w 

szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do 

stosowania w budownictwie, 

f) udział we wszelkich naradach i spotkaniach budowy, 

g) zajmowanie na piśmie stanowiska w sprawach technicznych i organizacyjnych zgłaszanych przez 

Wykonawcę, w tym także związanych z wykonaniem ewentualnych robót budowlanych dodatkowych 

lub zamiennych, 

h) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w 

próbach szczelności i odbiorach, oraz  udział w czynnościach odbioru końcowego i częściowego wraz z  

przekazaniem inwestycji do użytkowania, 

i) zatwierdzanie i opiniowanie opracowań (w tym m. in.: projektów wykonawczych, badań, treści 

ekspozycji, rysunków technicznych, propozycji zmian w dokumentacji, dokumentacji powykonawczej) 

dostarczanych przez Wykonawcę budowy po uprzednim uzyskaniu opinii nadzoru autorskiego. 

3.  Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów, stwierdzających 

wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania prac budowlanych. 

4.  Żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych 

robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła 

wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem budowlanym 

poświadczając to wpisem do dziennika budowy.  

5. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy przez okres realizacji inwestycji  pn. 

„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po dawnej 

centralnej sterylizacji na potrzeby oddziału ortopedycznego oraz istniejących pomieszczeń kuchni w 

celu dostosowania do przepisów”  wraz z odbiorami i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 

(planowany termin wykonania inwestycji to 12 miesięcy od daty podpisania umowy z Wykonawcą, przy 

czym termin ten dla Inspektora nadzoru jest tylko instrukcyjny, a obowiązki swoje będzie on wykonywał 

przez cały okres rzeczywistej realizacji inwestycji). 

6.  Inspektor nadzoru, będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie  

rzeczywistej realizacji inwestycji.  

7. Inspektor nadzoru obowiązany jest monitorować postęp robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego 

zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji umowy harmonogramem robót. 
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8. W zakres obowiązków Inspektora nadzoru mieści się wstrzymanie robót budowlanych w przypadku 

prowadzenia ich niezgodnie z umową i obowiązującymi przepisami. 

9. Dokonywania inspekcji i nadzoru nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia wad. 

10. Inspektor nadzoru każdorazowo będzie informować na piśmie Zamawiającego o potrzebie wprowadzenia 

jakichkolwiek zmian w zakresie prac budowlanych wraz z ich pisemnym uzasadnieniem.   

11.  Inspektor nadzoru podda analizie  przedstawiony przez Wykonawcę harmonogram robót oraz dokona 

jego pisemnej oceny. 

12. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót dodatkowych/zamiennych Inspektor nadzoru na 

piśmie wykaże ich zasadność oraz ustosunkuje się do ich wyceny.  

13. Zamawiający pozostawia do samodzielnej decyzji Inspektorowi nadzoru uczestnictwo  inspektorów w 

branży sanitarnej i elektrycznej. 

14. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru potrzeby posiadania branżystów należy  wykazać  

ich w załączniku nr 2a do niniejszego Zapytania.  

III. TERMIN REALIZACJI 

1. Termin wykonania usługi rozpoczyna się z dniem zawarcia umowy i trwa do dnia zakończenia robót 

budowlanych i odbioru ich bez zastrzeżeń, w tym do momentu usunięcia wszelkich wad i usterek 

ujawnionych w trakcie odbiorów końcowych, niezależnie od czasu wykonania tych robót. 

2. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane najpóźniej do dnia końcowego odbioru bez 

zastrzeżeń inwestycji, szczególnie Inspektor nadzoru w tym terminie zobowiązany jest do wykonywania 

wszystkich obowiązków określonych w § 3 umowy (wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do Zapytania). 

Orientacyjnie Zadanie zostanie zakończone w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą 

robót budowlanych, ale data ta ma charakter wyłącznie informacyjny i nie wyznacza końcowego terminu 

realizacji zobowiązań Inspektora nadzoru. 

IV. KOMUNIKACJA MIĘDZY WYKONAWCĄ A ZAMAWIAJĄCYM 

1. Zamawiający dopuszcza zadawanie pytań poprzez Bazę Konkurencyjności 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

2. Zamawiający dopuszcza również złożenie pytań drogą email na adres 

zamowienia.publiczne@spzozsiemiatycze.pl 

3. Zamawiający dopuszcza zadawanie pytań w niniejszym Zapytaniu Ofertowym do 21.06.2021r. 

4. Pytanie zadane po tym terminie Zamawiający może pozostawić bez rozpatrzenia, jeżeli uzna iż nie są istotne 

dla prowadzonego Zapytania Ofertowego. 

5. Pytania zadane w innej formie niż opisane w niniejszym Rozdziale zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. 

6. Zamawiający udzieli odpowiedzi na stronie Bazy Konkurencyjności oraz na stronie postępowania 

www.spzozsiemiatycze.pl (zakładka zamówienia publiczne). 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą  ubiegać  się osoby, które posiadają wymagane w tym zakresie uprawnienia lub 

podmioty dysponujące osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia oraz przynależące do odpowiedniej 

Izby Samorządu Zawodowego, które spełniają warunki dotyczące: 

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

 odpis z właściwego rejestru (np. KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,  

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

b) sytuacja ekonomiczna lub finansowa: 

Zamawiający nie stawia tego warunku. 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
mailto:zamowienia.publiczne@spzozsiemiatycze.pl
http://www.spzozsiemiatycze.pl/
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c) posiadania doświadczenia, zdolności technicznych: 

Zamawiający nie stawia tego warunku. 

d) są uprawnieni do wykonania usługi, kwalifikacje i umiejętności: 

 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności: wymaga się aby inspektor nadzoru 

inwestorskiego posiadał uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń (lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 

prawa), umożliwiające wykonywanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, członkostwo we 

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

zawodowych architektów oraz inżynierów   budownictwa  (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 1117 z późn. zm.).   

Ilekroć Zamawiający   wymaga   określonych uprawnień na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, także wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich 

przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub 

określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z 

dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 220 z późn. zm.). Kserokopia bądź skan 

uprawnień do przedłożenia wraz z ofertą. (W przypadku, o którym mowa w pkt 13 i 14 OPZ tj. jeśli 

wykonawca uzna, iż istnieje konieczność wykonania zamówienia przy udziale branżystów, należy 

wypełnić załącznik 2a do niniejszego Zapytania stosownie dla opisanych pól dotyczących branżystów 

oraz dostarczyć wraz z ofertą kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia przez 

wymienionych branżystów zgodnych z obowiązującymi przepisami). 

 

VI. WYKLUCZENIA ORAZ INFORMACJA O ZAKAZIE POWIĄZAŃ 

1. Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają  warunków udziału 

w postępowaniu. Wykluczenie Oferenta będzie jednoznaczne z odrzuceniem złożonej przez niego  oferty.  

Wykluczone  zostaną ̨  również  podmioty  powiązane  z  Zamawiającym  osobowo  lub kapitałowo. 

Zamawiający nie udzieli zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo: 

1) poprzez   powiązania    kapitałowe   lub    osobowe   rozumie    się  ̨   wzajemne    powiązania    z 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 

osobami wykonywującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy a Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, polegające na wzajemnym: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli. 

2. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia warunek dotyczący braku powiązań́ osobowych i kapitałowych, 

jeżeli Oferent złoży oświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania 

Ofertowego. 

 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
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1. Oferta musi obejmować całość zamówienia i musi być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w 

niniejszym Zapytaniu Ofertowym. 

2. Oferent może złożyć tylko jedną ważną ofertę;. 

3. Do oferty powinny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w Zapytaniu Ofertowym 

oraz formularz oferty, określone w załącznikach nr 2; 2a oraz 4 przedmiotowego Zapytania. 

4. Oferta oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, muszą być podpisane przez 

Oferenta w taki sposób, aby możliwe było odczytanie podpisu (podpis może być uzupełniony pieczątką). 

5. Ceny podane w ofercie mają być podane w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

oraz słownie. 

6. Każda poprawka w ofercie musi być podpisana lub zaparafowana przez osobę/y/ podpisującą/e/ ofertę;. 

7. Upoważnienie do podpisywania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika z innych 

dokumentów dołączonych przez Oferenta. 

8. Kopie wymaganych dokumentów, winny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez 

upoważnionego/ych przedstawiciela/li Oferenta wraz z datą i miejscem poświadczenia. 

9. W przypadku składania oferty elektronicznie ofertę należy złożyć w formacie pdf jako skan podpisanej 

oferty. 

10. W przypadku składania oferty elektronicznie nie wymaga się złożenia podpisu elektronicznego, zaufanego 

ani osobistego. Jeżeli wykonawca dysponuje wskazanymi podpisami to Zamawiający dopuszcza postać ́

elektroniczną oferty opatrzonej podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym. 

11. W przypadku składania oferty elektronicznie plik dokumentu należy opisać: znak. SP ZOZ BP/06/21. 

12. W przypadku składania oferty elektronicznie przygotowaną ofertę ̨należy przesłać elektronicznie na adres 

e-mail: zamowienia.publiczne@spzozsiemiatycze.pl. 

13. Oferent wyłącznie ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyniku postępowania, także w przypadku jego unieważnienia z jakichkolwiek przyczyn. 

14. Oferent może również złożyć ofertę w wersji elektronicznej z wykorzystaniem funkcjonalności bazy 

konkurencyjności, pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. 

15. Oferent może również złożyć ofertę w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem 

poczty tradycyjnej. Kopertę z ofertą należy wówczas zaadresować: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej, ul. Szpitalna 8, 17-300 Siemiatycze, z dopiskiem Sekcja Zamówień Publicznych, oferta 

dotycząca postępowania SP ZOZ BP/06/20. 

Zmiana i/lub wycofanie oferty 

Oferent może zmienić ́lub wycofać złożoną ofertę ̨pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma elektronicznie lub na 

piśmie powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. 

Powiadomienie powinno być opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia i znak SP ZOZ BP/06/21 oraz oznaczone 

dodatkowo opisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

Po wycofaniu oferty wcześniejszej Oferent może dokonać złożenia kolejnej oferty, ale musi to zrobić przed 

upływem terminu składania ofert. Oferta wycofana nie podlega ocenie ofert. 

 

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSOBU OBLICZANIA CENY W SKŁADANEJ PROPOZYCJI 

CENOWEJ 

1. Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający dokona wyboru 

najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryterium: 

mailto:zamowienia.publiczne@spzozsiemiatycze.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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Lp. 

 

Kryterium 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

1 Cena 100% 

Dla porównania ofert zostanie wzięta pod uwagę: 

W kryterium Cena – cena brutto oferty, o której mowa w pkt 6 niniejszego rozdziału. 

2. Liczbę punktów przyznaną każdej z ocenianych ofert Zamawiający ustali według następującego wzoru: 

Kryterium Cena: 

Oferta, w której Wykonawca zaoferuje najniższą cenę spośród ofert nieodrzuconych, otrzyma 100 

punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, według wzoru: 

C=Cmin/Cobx100 

gdzie: 

C – liczba punktów otrzymanych w kryterium;    

Cmin – najniższa cena spośród ocenianych ofert; 

Cob– cena oferty ocenianej. 

3. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający ustali liczbę punktów przyznaną każdej z 

ocenianych ofert z dokładnością do 2 miejsc po przecinku (wyliczoną według podanego wzoru liczbę 

punktów Zamawiający zaokrągli do pełnych setnych części punktu, przy czym końcówki poniżej 0,005 

punktu pominie, a końcówki 0,005 punktu i wyższe zaokrągli do 0,01 punktu). 

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, tzn. 

uzyska najwyższą ilość punktów. 

5. Zamawiający podpisze z Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, umowę o 

realizację zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zapytania Ofertowego. 

6. Cena brutto przedstawiona w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie będzie zobowiązany ponieść 

Zamawiający z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia i jest ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz. 1740 ze zm.). Tym samym 

Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w wyliczeniu ceny wynikających z nieuwzględnienia okoliczności, 

które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 

7. W cenę propozycji należy wliczyć: 

1) wartość usługi obejmującej cały zakres zamówienia określony w oparciu o przedmiot zamówienia, 

2) obowiązujący podatek od towarów i usług, 

3) inne koszty o ile Oferent je przewiduje (np. koszty dojazdu, opłaty, ubezpieczenia, koszty branżystów 

itp.). 

8. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie 

będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. 

9. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o 

najniższej cenie. 

IX. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA O FERTY CENOWEJ 

1. Ofertę cenową przygotowaną zgodnie z rozdz. VII można przesłać:́ 

Ofertę należy złożyć do 25 czerwca 2021 r. do godziny 10.00 

1) pisemnie na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach, ul. Szpitalna 8, 
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17-300 Siemiatycze, pocztą, kurierem lub osobiście w sekretariacie 

2) elektronicznie na adres zamowienia.publiczne@spzozsiemiatycze.pl, = wskazując w treści maila, że 

oferta składana jest w postępowaniu o znaku SP ZOZ BP 06/21 

3) z wykorzystaniem funkcjonalności bazy konkurencyjności, pod adresem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. 

X. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERTY CENOWEJ 

Otwarcie złożonych ofert cenowych nastąpi w dniu 25 czerwca 2021 r. o godzinie 10:10 w siedzibie 

Zamawiającego. 

XI. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW 

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego są: Krzysztof Prochowicz; 

Paweł Kosiński 

XII. ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA 

Postępowanie może zostać zamknięte bez dokonania wyboru jakiejkolwiek oferty, w szczególności w 

przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza, przekracza kwotę jaką można przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, postępowanie może zostać zamknięte bez wybrania którejkolwiek oferty. 

XIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWIERANIA UMOWY 

Po  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  Zamawiający  zawiadomi  wybranego  Wykonawcę ̨ o  miejscu  i terminie 

podpisania umowy.  

XIV. WARUNKI DOKONYWANIA ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZENIA 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Stosownie do zapisów  § 12 wzoru umowy 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 

dokonano wyboru Inspektora nadzoru, chyba że zmiany zostaną wprowadzone co do: 

1) wydłużenia terminu obowiązywania Umowy, pod warunkiem, że:  

a) prace objęte umową dotyczącą robót budowlanych zostały wstrzymane przez właściwe organy z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy tych robót, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji 

przedmiotu Umowy, 

b) zaszła konieczność uzyskania dodatkowych danych, zgód bądź pozwoleń osób trzecich lub 

właściwych organów,  

c) roboty budowlane wstrzymano na podstawie art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 710 z późn. zm.), 

d) wystąpiły złe warunki atmosferyczne, w istotny sposób odbiegające od typowych, uniemożliwiające 

wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,  

e) wystąpiła siła wyższa uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu Umowy lub robót budowlanych.  

2) termin umowny zostanie wydłużony o sumę dni okresów wstrzymania prac na wniosek Wykonawcy 

robót budowlanych uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz Zamawiającym, 

3) zmniejszenia przedmiotu zmówienia, pod warunkiem że z niemożliwych do przewidzenia na etapie 

planowania Zadania przyczyn wykonanie całości przedmiotu zamówienia napotyka istotne trudności, 

których przezwyciężenie wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. Rozliczenie 

Zadania nastąpi wówczas na podstawie i do wysokości wynagrodzenia za faktycznie wykonane prace.  

2. Każdorazowa decyzja o konieczności wstrzymania robót powinna zostać potwierdzona wpisem do 

dziennika budowy oraz powinna zostać uzgodniona z Inspektorem nadzoru oraz Zamawiającym. O 

wstrzymaniu robót budowlanych Inspektor nadzoru powinien każdorazowo powiadomić Zamawiającego. 

3. Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 1 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  

mailto:zamowienia.publiczne@spzozsiemiatycze.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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4. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem przepisów i bez zachowania formy pisemnej jest nieważna. 

5. Zamawiający przewiduje zmianę postanowień zawartej Umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana osób 

pełniących funkcje określone w § 7 ust. 1 i 2. W tym przypadku wiążąca będzie pisemna zgoda 

Zamawiającego bez konieczności sporządzania pisemnego aneksu do Umowy. (jeżeli dotyczy) 

6. Każda zmiana Umowy musi być dokonana na piśmie w formie pisemnego aneksu. Jeżeli o zmianę 

postanowień Umowy wnioskuje Inspektor nadzoru, musi on złożyć taki wniosek Zamawiającemu, na co 

najmniej 30 dni przed zamierzonym wejściem w życie takiej zmiany, z wyjątkiem przypadków należycie 

uzasadnionych przez Inspektora nadzoru i zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

XV. WZÓR UMOWY 

Istotne postanowienia umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik numer 3 do 

Zapytania. 

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Oferta niespełniająca wymogów formalnych określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym podlega 

odrzuceniu.  

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi na stronie internetowej wskazanej w 

komunikacie ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego tj. 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  a także na swojej stronie internetowej tj. 

https://spzozsiemiatycze.pl 

3. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo złożenia propozycji zawarcia umowy z Oferentem, którego oferta będzie najkorzystniejszą 

spośród pozostałych złożonych ofert. 

4. W przypadku, gdy ceny zawarte w ofercie najkorzystniejszej będą wyższe, aniżeli kwoty zapisane w 

budżecie Projektu, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia negocjacji z Oferentem, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę. W przypadku, gdy negocjacje z takim Oferentem nie przyniosą efektu, 

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania. 

5. W przypadku wątpliwości co do treści oferty, Zamawiający może zwrócić się do Oferenta o złożenie 

stosownych wyjaśnień w zakresie treści złożonej oferty. Złożone wyjaśnienia nie mogą prowadzić do 

zmiany treści oferty.  

7. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie podpisana zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do 

Zapytania Ofertowego.  

8. Złożenie oferty w ramach Zapytania Ofertowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższych 

zasad.  

XVII. PODSTAWA PRAWNA 

Postępowanie ofertowe nie podlega przepisom procedury przetargowej wynikającym z ustawy z dnia 

11.09.2019 r. Prawa zamówień́ publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.) i prowadzone jest na 

zasadach określonych przez Zamawiającego oraz przez Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020. 

XVIII. RODO: 

1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest SP ZOZ w Siemiatyczach, 

ul. Szpitalna 8, 17-300 Siemiatycze; 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem adresu e-mail: Iodo@spzozsiemiatycze.pl;.  

3. Dane osobowe takie jak imię, nazwisko, nazwa, adres siedziby/korespondencyjny, telefon, adres mail będą 

przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://spzozsiemiatycze.pl/
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archiwizacji.  

4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.), wydane na jej podstawie akty wykonawcze, ustawa z 

dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 1740), a także ustawa z dnia 14.07.1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 164 z późn. zm.).  

5. Dane osobowe będą ujawniane innym wykonawcom, podmiotom obsługującym Zamawiającego (prawnie, 

księgowo itp.) oraz wszystkim zainteresowanym z uwzględnieniem przepisów w zakresie zamówień 

publicznych, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.  

6. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 5 lat, 

albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku 

kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również 

Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi 

Wykonawcami umowy).  

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:  

1) dostępu do danych. W przypadku, gdy wykonanie obowiązku związanego z prawem dostępu do 

danych wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której 

dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w 

szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu;  

2) sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania na warunkach określonych w 

przepisach Rozporządzenia Parlamentu 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 (Dz. Urz. UE. L z 2016, nr 119, str. 1). 

Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych 

do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; 

3) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie 

oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do należytego wykonania 

zamówienia, co skutkować może wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty. 

 

 

Dyrektor SP ZOZ 

Andrzej Szewczuk 

/podpis w oryginale/ 

 

 

 

Załączniki 

1. Projekt budowlany – załącznik nr 1 

2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2 

3. Osoby skierowane do wykonywania zadania –załącznik nr 2a 

4. Wzór umowy - załącznik nr 3 

5. Oświadczenie o braku powiązań – załącznik nr 4 


