
 PRZETARG  NIEOGRANICZONY NA  ROBOTY BUDOWLANE 
PONIŻEJ  5.225.000 euro

  I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

1„Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego poniżej 5.225.000 euro.

2Przedmiotem  postępowania  jest  zaprojektowanie,  wykonanie  i  uruchomienie  zintegrowanego  systemu
bloku operacyjnego (zwanym dalej SZBO) oraz  Systemu Zarządzania Budynkiem (zwanym dalej BMS) w
budynku Szpitala „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. przy ul. Baranki  24 w Ełku  w zakresie określonym w
punkcie III  SIWZ. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 ) przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie
oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3Zgodnie  z  art.  38  ust.1  cytowanej  powyżej  ustawy,  Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o
wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Zamawiający  jest  obowiązany  niezwłocznie
udzielić  wyjaśnień ,  jednak  nie  później  niż:  na 6  dni  przed upływem terminu składania ofert;  na 2 dni  przed
upływem  terminu  składania  ofert   -  pod  warunkiem,  że  wniosek  o wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych
warunków  zamówienia  wpłynął  do  zamawiającego  nie  później  niż  do  końca  dnia,  w  którym  upływa  połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.

4Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: 

1) „Zamawiający” lub „Kupujący” – „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.

2)  „Postępowanie”  –  postępowanie  prowadzone  przez  Zamawiającego  na  podstawie  niniejszej
Specyfikacji. 

3) „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

4) „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz U. z 2016 r poz. 
1020 ) )

5) „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób
szczegółowy opisany w punkcie III SIWZ. 

6)  „Wykonawca”  –  podmiot,  który  ubiega  się  o  wykonanie  Zamówienia,  złoży  ofertę  na  wykonanie
Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia. 

7) „Korespondencja” - należy przez to rozumieć wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia,
informacje itp.

8) „Osoba(y) Uprawniona(e)” – osoba(y) uprawniona(e) do występowania w imieniu Wykonawcy

9) „Zabezpieczenie” - zabezpieczenie należytego wykonania umowy

5. Dane Zamawiającego: 

1) Konto bankowe: BGŻ O/Ełk

2) Nr konta bankowego: 74203000451110000001038710

3) NIP: 848-16-30-309

4) KRS: Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS Nr KRS 0000026179

5Rejestr ZOZ: prow. przez Wojewodę Warm.-Mazurskiego nr księgi rejestrowej  28-00241

6Adres do korespondencji: „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk

7) Fax do korespondencji w sprawie Zamówienia: (87) 621 96 33

8) Strona internetowa: www.promedica.elk.com.pl

9) E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl

Znak Postępowania:  3345/2016    Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się
tym znakiem.



I. ZAMAWIAJĄCY: 

Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. ul. Baranki 24; 19-300 Ełk 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
1. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2016 r. poz 1020 .)

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest: 
a) zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie zintegrowanego systemu bloku operacyjnego (zwanym dalej SZBO)
oraz  Systemu Zarządzania Budynkiem (zwanym dalej BMS) w budynku Szpitala „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.
przy ul. Baranki  24 w Ełku,  w tym dostawa i  zainstalowanie sprzętu oraz oprogramowania wraz z niezbędnymi
licencjami na czas nieokreślony, w których mieści się wynagrodzenie za przedmiot umowy a także wykonania
infrastruktury technicznej niezbędnej do uruchomienia systemów.  
b) wdrożenie wyżej wymienionych systemów polegające na konfiguracji ich zgodnie z potrzebami zamawiającego
oraz przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie użytkowania oraz administracji
systemami.
c)zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu objętego przedmiotem zamówienia.
1.Opis przedmiotu zamówienia określa w szczególności:
a) SIWZ wraz załącznikami
b) wszelka dokumentacja robót
2. Do obowiązków wykonawcy będzie należało:
a) opracowanie dokumentacji projektowej podlegającej weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 
b) uzyskanie niezbędnych zgód, zgłoszeń/pozwoleń budowlanych, konserwatorskich i innych o ile okażą się one 
konieczne i wymagane przepisami prawa, 
c) wykonanie robót budowlanych polegających w szczególności na: 
- wykonanie integracji istniejących central wentylacyjnych, 
- wykonanie integracji węzłów  cieplnych ( kolektory słoneczne, pompy ciepła ),
- wykonanie integracji istniejących agregatów chłodu,  
- wykonanie powiadamiania SMS o stanach awaryjnych zintegrowanych urządzeń, 
- dostarczenie wraz z instalacją na komputerach Zamawiającego licencji bez dodatkowego wynagrodzenia 
Licencjonodawcy. Wykonawca zobowiązuje się ponieśc koszty licencji bezpośrednio na rzecz Licencjonodawcy w 
ramach wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego niniejszą umową dla Wykonawcy.
d) wykonanie dokumentacji podwykonawczej, 
e) konfiguracja i  przeprowadzenie niezbędnych testów, pomiarów wskazujących na prawidłowe funkcjonowanie
systemu, potwierdzonych wydrukami lub w formie plików elektronicznych
f) wykonanie skróconych instrukcji obsługi dla systemu, 

3. Prace będą realizowane w obiekcie czynnym. Realizację prac należy uzgadniać z użytkownikami pomieszczeń. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

71.00.00.00-8 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżerynijne i kontrolne; 

45.30.00.00-0  - Roboty instalacyjne w  budynkach;

45.31.00.00-3 – Roboty instalacyjne elektryczne;

45.31.51.00-9 -  Istalacyjne roboty elektrotechniczne;

45.31.56.00-4 – Instalacje niskiego napiecia;

45.31.57.00-5 – Instalowanie stacji rozdzielczych;

45.31.11.00-1 – Roboty w zakresie okablowania elektrycznego;

48.15.10.00-1 -  Komputerowy system sterujący

48.81.43.00-0 -  System zarządzania salami operacyjnymi



IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1Przedmiot zamówienia odbywać się będzie w okresie  60 dni od daty podpisania umowy.

2Miejscem realizacji przedmiotu wykonywanej  dostawy   wraz  z montażem ) jest „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o., 
ul. Baranki 24, 19-300 Ełk.

V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1.1) nie podlegają wykluczeniu; 1.2) spełniają warunki w postępowaniu, o ile zostały one określone przez 
zamawiającego W ogłoszeniu o zamówieniu. 
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące (wymagane w postępowaniu): 
2.1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów; 
 Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony jeżeli Wykonawca posiada i załączy do oferty aktualną 
koncesję, zezwolenie, licencję lub przedstawi oświadczenie Wykonawcy o braku obowiązku posiadania ww. 
dokumentów w zakresie prowadzonej działalności.
2.2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Zamawiający nie wprowadza szczególnych warunków w tym zakresie

2.3) Zdolności technicznej lub zawodowej 
a) Doświadczenie zawodowe 
Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony jeżeli Wykonawca wykonał w okresie  5 lat przed dniem wszczęcia
postępowania lub wykonuje nadal przynajmniej 1 robotę budowlaną  odpowiadającą rodzajem (tj. w szczególności robotę
budowlaną polegającą na zaprojektowaniu, wykonaniu i uruchomieniu zintegrowanego systemu bloku operacyjnego
(zwanym  dalej  SZBO)  oraz   Systemu  Zarządzania  Budynkiem  (zwanym  dalej  BMS),  polegające  na
zaprojektowaniu i zainstalowaniu sprzętu oraz oprogramowania wraz z niezbędnymi licencjami, a także wykonania
infrastruktury technicznej niezbędnej do uruchomienia systemów,  której  prowadzone były i wartością na kwotę nie
mniejszą niż 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z podaniem jej wartości, przedmiotu i zakresu
robót, daty wykonania i odbioru, oraz załączenia dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty
te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo  ukończone,  złożone  wg  załącznika  nr  8  do  SIWZ;  Dowodami,  o  których  mowa   powyżej  są:
poświadczenia,oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz
którego  roboty  wskazane  w  wykazie  robót  budowlanych,  o  którym  mowa  powyżej,  zostały  wcześniej  wykonane,
Wykonawca  nie  ma  obowiązku  przedkładania  dowodów,  określających,  czy  roboty  te  zostały  wykonane  w  sposób
należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej na kwotę  nie mniejszą niż
150.000,00 zł brutto. 

b) Potencjał techniczny 

Zamawiający nie wprowadza szczególnych warunków w tym zakresie

c) Kadra techniczna 
Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony jeżeli Wykonawca  dysponuje osobami zdolnymi do wykonania 

a)   jedną  osobą  posiadającą  uprawnienia  budowlane  do  wykonywania  samodzielnych  funkcji  technicznych  w
budownictwie w zakresie kierowania budową lub robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
b) jedna osobą posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej do wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w zakresie kierowania budową lub robotami budowlanymi 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Ocena zostanie dokonana według formuły:     

spełnia/nie spełnia.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w
odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z
nim stosunków prawnych. 
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia. 
Z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi  bezspornie i jednoznacznie



wynikać w szczególności: 
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
b)  sposób  wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu,  przez  wykonawcę,  przy  wykonywaniu  zamówienia
publicznego; 
c)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi,
których wskazane zdolności dotyczą. 
5. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub 
sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykonanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w 
postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13-23 
6.  W  odniesieniu  do  warunków  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub  doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z
podmiotem,  który  zobowiązał  się  do  udostępnienia  zasobów,  za  szkodę  poniesioną  przez  zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
8.  Wykonawcy  mogą  wspólnie  ubiegać  się  o  udzielenie  zamówienia  i  w  takim  przypadku  ustanawiają
pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  reprezentowania  w
postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
9. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
9.1  Jeżeli  Wykonawca  nie  złożył  Oświadczenia,  lub  innych  dokumentów  niezbędnych  do  przeprowadzenia
postępowania  lub  złożone  Oświadczenie  lub  inne  dokumenty  są  niekompletne,  zawierają  błędy  lub  budzą
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w
terminie  przez  siebie  wskazanym,  chyba  że  mimo  ich  złożenia  oferta  wykonawcy  podlega  odrzuceniu  albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
VA. PODSTAWY WYKLUCZENIA: o których mowa w art. 24 ust. 1  pkt 12 -23 Z postępowania o udzielenie 
zamówienia wyklucza się: 
12) Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do
złożenia ofert lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia, 
13) wykonawcę, będącego osoba fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art.250a, art. 258 lub art. 270-
309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz.553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z 
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz 176), 
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 §20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 
c) skarbowe 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 
14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w
spółce jawnej  lub partnerskiej  albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt.13; 
15)  wykonawcę,  wobec  którego  wydano  prawomocny  wyrok  sądu  lub  ostateczną  decyzję  administracyjną  o
zaleganiu  z  uiszczeniem podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne,  chyba  że
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 
16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w
błąd przy przedstawieniu informacji,  że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki  udziału w postępowaniu lub
obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji” , lub który zataił te informacje lub nie
jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 
17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił  informacje wprowadzające w błąd
zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o
udzielenie zamówienia; 
18)  wykonawcę,  który  bezprawnie  wpływał  lub  próbował  wpłynąć  na  czynności  zamawiającego  lub  pozyskać
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik,
a  także  osoba  wykonująca  pracę  na  podstawie  umowy  zlecenia,  o  dzieło,  agencyjnej  lub  innej  umowy  o
świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji miedzy
wykonawcami  w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  co  zamawiający  jest  w stanie  wykazać  za  pomocą



stosownych środków dowodowych; 
21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 
2015 r. poz. 1212, 1844i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 
22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienie
publiczne; 
23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie  konkurencji  i  konsumentów (Dz.  U.  z  2015 r.  poz.  184,  1618 i  1634),  złożyli  odrębne oferty,  oferty
częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi
powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
2. o których mowa w art. 24 ust. 5 
Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę: 
1  w  stosunku  do  którego  otwarto  likwidację,  w  zatwierdzonym  przez  sąd  układzie  w  postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli  przez likwidacje jego majątku lub sąd zarządził
likwidacje jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.– Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.
poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zawarł  układ  zatwierdzony  prawomocnym  postanowieniem  sądu,  jeżeli  układ  nie  przewiduje  zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust.
1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978,1166, 1259,i 1844 oraz z
2016 r. poz. 615);
 3. Wykonawcę, jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione do
reprezentowania wykonawcy pozostają w relacji określonej w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z: 
a) zamawiającym, 
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 
c) członkami komisji przetargowej, 
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a 
-  chyba,  że  jest  możliwe  zapewnienie  bezstronności  po  stronie  zamawiającego  w  inny  sposób  niż  przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu. 
4. Wykluczenie wykonawcy następuje: 
1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust.  1 pkt 13 lit.  a-c i  pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych
przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od
dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym
wyroku został określony inny okres wykluczenia; 
2) w przypadkach,  o których mowa: w art.  24 ust.  1 pkt  13 lit.  d i  pkt  14,  gdy osoba, o której  mowa w tych
przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, w ust. 1 pkt 15 i w ust. 5 pkt
5-7 – jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiedniego uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie
jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w
którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej 
z podstaw wykluczenia stała się ostateczna. 
3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i4, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 
4) w przypadku, o którym mowa w art. 24. Ust. 1 pkt 21, jeżeli  nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie
orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne; 
5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania
się o zamówienie publiczne. 
5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt 1 p-pkt 2 i 3; 5-9 oraz pkt 2 
p-kt  1,może  przedstawić  dowody na  to,  że  podjęte  przez  niego  środki  są  wystarczające  do  wykazania  jego
rzetelności,  w  szczególności  udowodnić  naprawienie  szkody  wyrządzonej  przestępstwem  lub  przestępstwem
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznana krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie
stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie środków technicznych, organizacyjnych i
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy,
będącego przedmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku 
6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 5 
7. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą 
VI WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, 
ŻE NIE PODLEGA WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANU I SPEŁNIA 
KRYTERIA SELEKCJI. 



1. Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki 
udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania 
Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty: 
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania  stanowiące wstępne
potwierdzenie,  że  wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu  oraz  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu;
niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału – załącznik nr 2

a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia  oraz  spełnienia,  w zakresie,  w jakim powołuje  się  na  ich  zasoby,  warunków udziału  w
postępowaniu lub kryteriów selekcji: składa także odrębne Oświadczenia dla każdego z tych podmiotów; 

b)  W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  zamówienie  przez  wykonawców,  Oświadczenie  składa  każdy  z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; 

c) Jeżeli wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcom na zdolnościach, których polega, na 
potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębne oświadczenia dla tych podwykonawców; 

d) dokumenty wskazane w pkt a, b i c muszę potwierdzać spełnienie warunków udziału 

e) w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji w zakresie, w którym każdy z wykonawców 
wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu; 
f) w oświadczeniach należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które dotyczą warunków udziału i potwierdzających 
brak podstaw do wykluczenia na podstawie treści ogłoszenia o zamówieniu i niniejszej specyfikacji. Wypełnienie 
pozostałych, nie wymaganych działów i sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę oferty. 
2) W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o 
której mowa w art. 86 ust. 3 Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 
23 ustawy Pzp- załącznik nr 4

2.  Wykaz  dokumentów  i  oświadczeń,  które  wykonawca  składa  w  postępowaniu  na  wezwanie
zamawiającego na potwierdzenie okoliczności o których mowa w art. 25ust. 1 pkt 3 ustawy: 
Niżej  wymienionych  dokumentów nie  należy  dołączyć  do  oferty.  Wykonawca,  którego  oferta  zostanie
uznana  za  najkorzystniejszą  zostanie  powiadomiony  odrębnym  pismem  o  terminie  i  miejscu  ich
dostarczenia: 
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 wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy wystawiony nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, ze
wykonawca zawarł  porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat  tych należności  wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
3)  zaświadczenia  właściwej  terenowej  jednostki  organizacyjnej  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne,  lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej  niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności  wraz  z  ewentualnymi  odsetkami  lub  grzywnami,  w  szczególności  uzyskał  przewidziane  prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu. 

3.  Wykaz  dokumentów  i  oświadczeń,  które  wykonawca  składa  w  postępowaniu  na  wezwanie
zamawiającego na podstawie okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy: 
1)  wykaz robót  budowlanych wykonanych nie  wcześniej  niż w okresie ostatnich 5 lat  przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz
których  te  roboty 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 -
potwierdzających spełnienie warunku opisanego w rozdziale V. ust. 2pkt 2.3
2)  wykaz  osób,  skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  publicznego,  w  szczególności
odpowiedzialnych  za  kierowanie  robotami  budowlanymi,  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 informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wymaga się przedstawienia potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii  decyzji  o nadaniu uprawnień do
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wraz z zaświadczeniami o przynależności do
właściwych izb samorządu zawodowego. -  potwierdzających spełnienie warunku opisanego w rozdziale V.
ust. 2 pkt 2.3 
 
4. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na 
wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy: 

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zamiast dokumentów o których mowa: 
 w rozdziale VI ust. 2 pkt. 1-3 niniejszej specyfikacji składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. b) nie zalega z uiszczeniem
podatków , opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo , że zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 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
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 
b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,
nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie
osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym
albo  organem  samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego  właściwym  ze  względu  na  siedzibę  lub  miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 
2. Dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. 
3.  Oświadczenia  składane  przez  wykonawcę  i  inne  podmioty,  na  których  zdolnościach  lub  sytuacji  polega
wykonawca  na  zasadach  określonych  w  art.  22a  ustawy  oraz  dotyczące  podwykonawców,  składane  są  w
oryginale. 
4. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia o których mowa wyżej, składane są w oryginale lub 
kopii  potwierdzonej  za zgodność z oryginałem.  Za oryginał  uważa się  oświadczenie lub dokument  złożone w
formie  pisemnej  lub  w  formie  elektronicznej  podpisane  odpowiednio  własnoręcznym  podpisem  albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo
podmiot  ,  na  którego  zdolnościach  lub  sytuacji  polega  wykonawca,  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca- odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z
nich dotyczą. 
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
6.  Brak  jakiegokolwiek  z  wyżej  wymienionych  dokumentów,  lub  złożenie  dokumentu  w  niewłaściwej  formie
spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (po dokonaniu 
czynności przewidzianych w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.) 
7. Wszelkie druki, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ są wzorami mającymi ułatwić 
Wykonawcy złożenie oferty. Dopuszcza się zastosowanie innych druków oświadczeń i wykazów pod warunkiem, 
że będą one zawierały wszystkie wymagane informacje. 
8. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia/nie spełnia
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘZ WYKONAWCAMI 
1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w formie pisemnej. 
Zamawiający dopuszcza wszelkie niżej wymienione formy porozumiewania się z Wykonawcami: 
a) środki komunikacji elektronicznej: poczta elektroniczna i faks; 
b) operator pocztowy; 
c) kurier; 
d) osobiste doręczenie 
2.Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. 



Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres: „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. 
ul. Baranki 24; 19-300 Ełk, 
3. Zamawiający udzieli odpowiedzi zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp. 
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez 
ujawniania źródła zapytania oraz na własnej stronie internetowej. 
5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 
6. Osobami upoważnionymi ze strony zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami są: 

1.Mariola Podgórska tel. (87) 620 95 93  –  Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

2. Mirosław Janczewski – tel. (87) 620 95 82 – Kierownik Działu Technicznego 

3. Adam Wysocki – tel (87) 621 97 45 – Kierownik Działu Informatyki

7. Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego zobowiązany
jest do jej monitorowania w tym samym miejscu, z którego została pobrana, w terminie do dnia otwarcia
ofert, gdyż zamieszczane tam są wyjaśnienia treści SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się
częścią SIWZ i będzie dla Wykonawców wiążące. 
8. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić  treść specyfikacji  istotnych warunków zamówienia.  Dokonaną zmianę treści  specyfikacji  Zamawiający
udostępniona na stronie internetowej. 
VIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
1.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5.000,000  zł (słownie: pięć tysięcy zł ) 
Wadium wpłacane na konto Zamawiającego powinno mieć adnotację – nazwę przetargu. Potwierdzenie 
wniesienia wadium (może być to kserokopia potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem) należy 
dołączyć do oferty. 
Zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wadium musi być wniesione przed upływem 
wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert . 
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada
2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2014, poz. 1804). 
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 
3.  W  przypadku  wniesienia  wadium  w  formie  innej  niż  pieniądz  -  oryginał  dokumentu  potwierdzającego
wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert  w siedzibie Zamawiającego –
„Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. ul. Baranki 24; 119-300 Ełk , a kopie potwierdzoną „za zgodność z oryginałem”
dołączyć do oferty. 
4. Warunki zwrotu wadium i utraty wadium reguluje art. 46 ustawa Prawo Zamówień Publicznych
IX TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że
zamawiający może tylko  raz,  co  najmniej  na  3  dni  przed  upływem terminu  związania  ofertą,  zwrócić  się  do
wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

X OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
1. Wymagania ogólne 
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2) Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej SIWZ. 
3)  Ofertę  należy  sporządzić  w  języku  polskim,  w  sposób  czytelny  na  komputerze,  maszynie  lub  pismem
odręcznym.  Wymagane  specyfikacją  dokumenty  sporządzone  w  języku  obcym  powinny  być  złożone  wraz  z
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane
przez Wykonawcę powinny być opieczętowane i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie
wynika z dokumentów rejestrowych, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do
podpisania oferty. 
4) Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane. 
5)  Zaleca  się,  aby  każda  strona  oferty  zawierająca  jakąkolwiek  treść  była  podpisana  lub  parafowana  przez



wykonawcę. 
6) Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, muszą być parafowane przez osobę podpisującą
ofertę. 
7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
8) Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 i art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z
wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji,  jeśli  wykonawca  nie  później  niż  w  terminie  składania  ofert,  zastrzegł,  że  nie  mogą  one  być
udostępnione. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do
widomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich
poufności,  tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania.
Stosowne zastrzeżenia wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. Zamawiający zaleca, aby informacje
zastrzeżone  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa  były  przez  Wykonawcę  złożone  w  oddzielnej  kopercie  z
oznakowaniem  „Tajemnica  przedsiębiorstwa”.  Wykonawca  w  szczególności  nie  może  zastrzec  informacji
dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  i  warunków płatności zawartych w ofercie
(art. 8 ust. 3 w zw. z art. 86 ust.4 ustawy Pzp). 
2. Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia 
Oferta powinna składać się z : 
1) formularza ofertowego zgodnego z treścią Załącznika nr 1, 
2) zestawienia kosztów inwestycji zgodnego z treścią Załącznika nr 1 
3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (zwane dalej 
Oświadczeniem) stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu;– zgodnego z treścią Załącznika nr 2 i 3 
4)  zobowiązanie  innych  podmiotów do oddania  wykonawcy do dyspozycji  niezbędnych zasobów na  potrzeby
realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy) (jeżeli dotyczy) 
5) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), 
6) potwierdzenie wniesienia wadium; 
Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których zamawiający określił wzory 
w formie formularzy winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami 
3. Opakowanie oferty 
Wykonawca  powinien  umieścić  ofertę  wraz  z  wymaganymi  dokumentami  w  nieprzejrzystym,  zamkniętym
opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie: 
oferta  na  zadanie  pn.:   Zaprojektowanie,  wykonanie  i  uruchomienie  zintegrowanego  systemu  bloku
operacyjnego  (zwanym  dalej  SZBO)  oraz   Systemu  Zarządzania  Budynkiem  (zwanym  dalej  BMS)  w
budynku Szpitala „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. przy ul. Baranki  24 w Ełku
Nie otwierać przed  15.09.2016 r. godz. 10:30   „Pro-Medica W Ełku ul. Baranki 24; 19-300 Ełk 
4. Zmiana lub wycofanie oferty 
4.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem że uczyni to przed
terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące
treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo
opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem „zmiana”. 
4.2.  Oświadczenie  o  wycofaniu  oferty  powinno  być  podpisane  przez  osobę/y  uprawnioną/e  do  składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo
opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie, należy opatrzyć napisem “wycofanie”. 
XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. „Pro-Medica W Ełku ul. Baranki 24; 19-300 Ełk  do dnia
15.09.2016 r. do godz.10:00. 
2. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania. 
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego dnia 15.09.2016 r. o godz. 10:30. 
4.  Otwarcie  ofert  jest  jawne.  Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
5. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: 
1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 
XII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
1. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia zawartego 



 w Rozdz. III SIWZ . 
2. Podaną w Formularzu Oferty cenę brutto przyjmuje się jako cenę ryczałtową, niezmienną w trakcie trwania 
umowy i obejmującą podatek od towarów i usług. 
3 Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty i składniki niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z 
materiałami, robocizną, pracą sprzętu, robotami towarzyszącymi. 
4 Cenę ryczałtową brutto należy wpisać w załączniku do SIWZ - Formularz oferty. 
5. Cena ryczałtowa brutto musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
5. Zamawiający nie przewiduje dokonywania rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. 
7.  Zgodnie  z  art.  91  ust.  3a  Pzp  jeżeli  złożono  ofertę,  której  wybór  prowadziłby  do  powstania  u
zamawiającego  obowiązku  podatkowego  zgodnie  z  przepisami  o  podatku  od  towarów  i  usług,
zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który  miałby  obowiązek  rozliczyć  zgodnie  z  tymi  przepisami.  Wykonawca,  składając  ofertę,  informuje
zamawiającego,  czy  wybór  oferty  będzie  prowadzić  do  powstania  u  zamawiającego  obowiązku
podatkowego,  wskazując  nazwę  (rodzaj)  towaru  lub  usługi,  których  dostawa  lub  świadczenie  będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

XIII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ
Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
1. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych
kryteriów.

Kryterium decydującym o wyborze oferty, przy uwzględnieniu, że oferta jest ważna pod względem formalnym, jest 
zaproponowana przez wykonawcę w formularzu oferty cena za kompleksową realizacje przedmiotu 
zamówienia i udzieloną gwarancję.
Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta o najkorzystniejszym bilansie ceny i zaproponowanej gwarancji, 
której zostanie przyznana liczba punktów zgodnie z wzorem opisanym poniżej. 
Do oceny ofert  zakwalifikowanych  jako  nieodrzucone  Zamawiający przyjął  kryteria  określone  w ogłoszeniu  o
zamówieniu. W związku z tym o wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie suma punktów obliczonych
dla każdego kryterium: 
1. cena ofertowa 60% 
2  udzielona gwarancja 40%

1) Kryterium: cena – znaczenie max. 60 % 

Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

                            

        najniższa cena ze złożonych ofert 
X1 = ------------------------------------------------  x 100 x 60%
         cena ocenianej oferty

gdzie:

X1 – wartość punktowa ocenianego kryterium

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt w ramach kryterium „cena”.

2) Kryterium: gwarancja  – znaczenie 40%  

                           
 przy czym: 1 pkt za termin 12 m-cy;  5 pkt  za termin – 24 m-ce;  10 pkt za 36 m-cy i  więcej



                         suma punktów oferty badanej
X 2 = ————————————————————————— x 100 x 40%
            suma punktów oferty z najwyższą liczbą punktów

gdzie:
X 2  - wartość punktowa oferty
                         

· Wykonawca może uzyskać maksymalnie  40 pkt  w ramach kryterium „ gwarancja”.

 Ocena końcowa oferty:

Jest to suma punktów uzyskanych za kryterium „cena” oraz kryterium „gwarancja ”. 

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

XIV INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
1.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty,
o: 
a)  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  podając  nazwę  (firmę),  albo  imię  i  nazwisko,  siedzibę  albo  miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli  jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz
nazwy albo imiona i  nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i  adresy, jeżeli  są miejscami wykonywania
działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny
ofert i łączną punktację 
b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni; 
c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa
w  art.  89  ust.  4  i  5,  braku  równoważności  lub  braku  spełnienia  wymagań  dotyczących  wydajności  lub
funkcjonalności; 
d) unieważnieniu postępowania. 
2.  Informacje,  o  których  mowa w pkt  1  lit.  a)  Zamawiający zamieści  na  stronie  internetowej  oraz  w miejscu
publicznie dostępnym w swojej siedzibie 
3.Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr
6 do niniejszej specyfikacji. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie wyznaczony przez Zamawiającego. W
przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni wymagań formalnych zawartych w treści niniejszej SIWZ dotyczących
podpisania umowy Zamawiający wyznaczy dodatkowy/ostateczny termin uzupełnienia brakujących dokumentów.
Gdy Wykonawca na ponowne wezwanie nie wypełni  wymagań formalnych, Zamawiający ma prawo uznać, że
Wykonawca uchyla się od podpisania umowy. W takim wypadku będą miały zastosowanie przepisy: 
- możliwość zastosowania art. 94 ust. 3 (wybór kolejnej oferty) 
- obowiązek zastosowania art. 46 ust. 5 pkt 1 i 3 (zatrzymanie wadium). 
4. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
albo 10 dni, jeżeli przesłane zostało w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o
których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp. 
5.Jeżeli  wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  uchyla  się  od  zawarcia  umowy w  sprawie  zamówienia
publicznego lub nie wnosi  wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający wybierze
najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zajdą
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp. 
6.  Zamawiający żąda,  aby,  o  ile  są już  znane,  wykonawca podał  nazwy (firm)  albo imiona i  nazwiska,  dane
kontaktowe podwykonawców i ich przedstawicieli prawnych, zaangażowanych w realizację zamówienia. 

XV  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Pzp Zamawiający żąda wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia
należytego wykonania umowy. 
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w wysokości 5 % ceny ryczałtowej j (brutto) podanej w ofercie. 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy 
Pzp. 



4 Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być 
dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 
5. Część zabezpieczenia w wys. 70% zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po wykonaniu zamówienia i uznania 
przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia w wys. 30% zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy zostanie zwolniona w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi za wady liczonego od 
daty odbioru. 
6. W przypadku gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas 
Wykonawca, przed upływem 30 dni od dnia zakończeniu umowy lub wyczerpania kwoty zobowiązania umownego 
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego 
Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy 
(o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia 
Należytego Wykonania Umowy). 
XVI  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO 
WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 
1Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z
tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.
2Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach, gdy:
a)   Zostanie wszczęte postępowanie naprawcze lub dojdzie do rozwiązania firmy Wykonawcy.
b)   Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
c)    Wykonawca zaniechał realizacji umowy tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 7 dni . Fakt
ten zostanie potwierdzony wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru. 
d)    Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie przystąpił do robót lub wstrzymał roboty i nie podjął ich w
ciągu 7 dni od chwili otrzymania decyzji od Zamawiającego wpisanej przez inspektora nadzoru do dziennika
budowy.
e)    Pomimo uprzednich pisemnych dwukrotnych upomnień ze strony Zamawiającego Wykonawca uporczywie
nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, co
potwierdzają wpisy inspektora nadzoru do dziennika budowy.
f)     Stwierdzi,  że roboty stanowiące przedmiot umowy wykonywane są w sposób wadliwy tj.  niezgodnie z
warunkami  technicznymi  wykonywania  robót  lub  sprzeczny  z  umową.  Zamawiający  wówczas  odstąpi  od
umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu na usunięcie wad lub zmiany sposobu wykonania robót.
g) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego
wezwania Zamawiającego
h)  Wykonawcy  przysługuje  prawo  do  odstąpienia  od  umowy,  gdy  Zamawiający  nie  przystąpił  do  odbioru
końcowego, bez uzasadnionych przyczyn odmawia dokonania odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu
odbioru

XVII  POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH  WYKONAWCY  W  TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, 
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154pkt. 5 ustawy Pzp. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie ustawy. 

4. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 
8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 
2) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
4) odrzucenia oferty odwołującego; 
5) opisu przedmiotu zamówienia; 
6) wyboru najkorzystniejszej oferty. 
5.  Odwołanie  powinno  wskazywać  czynność  lub  zaniechanie  czynności  zamawiającego,  której  zarzuca  się
niezgodność z przepisami  ustawy,  zawierać  zwięzłe  przedstawienie zarzutów,  określać  żądanie oraz wskazać



okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego
środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający
mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu
do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

8. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. 

11.  Skargę  wnosi  się  za  pośrednictwem Prezesa Izby w terminie  7  dni  od  dnia  doręczenia  orzeczenia  Izby,
przesyłając  jednocześnie  jej  odpis  przeciwnikowi  skargi.  Złożenie  skargi  w  placówce  pocztowej  operatora
wyznaczonego  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  23  listopada  2012  r.–  prawo  pocztowe  (Dz.  U.  poz.  1529)  jest
równoznaczne z jej wniesieniem. 
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 
1. Zamawiający nie przewiduje składanie ofert częściowych. 
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 
ustawy Pzp. 
4.. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ofert wariantowych. 
5 Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich 
6. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej; 
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu; 

XVIII. PODWYKONAWCY 
1. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, jeżeli 
zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36 a ust. 2. 
1.1.  Zamawiający  nie  wprowadza  zastrzeżenia  wskazującego  na  obowiązek  osobistego  wykonania  przez
wykonawcę  kluczowych  części  zamówienia.  Wykonawca  może  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia
podwykonawcom.  W  przypadku  powierzenia  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcom,  Zamawiający
żąda, wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom,
lub  podania  przez Wykonawcę nazwy (firm)podwykonawców,  na  których  zasoby wykonawca powołuje  się  na
zasadach  określonych  w  art.  26  ust.  2b  ustawy  Pzp,  w  celu  wskazania  spełnienia  warunków  udziału  w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 
1.2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego zasoby wykonawca powołał się, 
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 
postepowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
2. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy 
lub usługi związane z realizacją zadania których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego
odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, jeżeli zamawiający określa takie wymagania. 
2.1. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinno być poprzedzone
akceptacją projektu umowy lub zmian do projektu przez Zamawiającego, natomiast przystąpienie do realizacji
robót budowlanych przez Podwykonawcę powinno być poprzedzone akceptacją umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiającego. 
2.2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną. 
2.3.  Zamawiający w terminie 7 dni  od dnia otrzymania projektu umowy o Podwykonawstwo zgłasza w formie
pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo: 
a) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy usługi, dostawy lub roboty budowlanej, 
2.4. Nie zgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się za akceptację projektu umowy



przez Zamawiającego. 
2.5. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
2.6. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem umowy są roboty budowlane, nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował
umowę. 
XIX. INFORMACJE DODATKOWE 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz 1020.) 
Załączniki: 
Nr 1 - Formularz oferty 
Nr 2 –Wzór oświadczenia o  nie podleganiu wykluczeniu z postępowania 
Nr 3 – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału z postępowania 
Nr 4 – Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 
Nr 5 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć  ww wykonaniu zamówienia
Nr 6 – projekt umowy
Nr 7 -  Zobowiązanie podmiotów trzecich
Nr 8 -  Wykaz robót 
Nr 9 – (Infrastruktura BMS , Parametry techniczne BMS, Parametry techniczne komputera panelowego SZBO,
            Parametry techniczne monitora SZBO, Parametry techniczne SZBO, Schemat OZE BMS, Schemat      

rozdzielni SN BMS, Zestawienie sprzętu i we-wy SZBO).




