
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Przebudowa części budynku mieszczącego Zespół Poradni i Rehabilitacji SP ZOZ w Łapach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W
ŁAPACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050644804

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: JANUSZA KORCZAKA 23

1.5.2.) Miejscowość: Łapy

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-100

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: (85) 814 24 38

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpitallapy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpitallapy.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa części budynku mieszczącego Zespół Poradni i Rehabilitacji SP ZOZ w Łapach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e0cd5983-2105-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00196073/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-29 11:47
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003436/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Przebudowa części budynku mieszczącego Zespół Poradni i Rehabilitacji SP ZOZ w
Łapach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt nr WND-RPPD.08.04.01-20-0094/21 pn. ,,Poprawa dostępności do świadczeń opieki
zdrowotnej i jakości leczenia schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej
osób dorosłych poprzez modernizację oraz wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną SP
ZOZ w Łapach”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://szpitallapy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy
użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal, (adres
skrzynki ePUAP: /SPZOZLapy/SkrytkaESP). Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto
na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
formularza do komunikacji.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym
pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf oraz
Regulaminie ePUAP. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub
wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane
są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający
dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych
kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email:
przetargi@szpitallapy.pl. Dokumenty, o których mowa powyżej są składane w sposób określony w
przepisach wydanych na podstawie art. 70 oraz art. 128 ust. 6 ustawy PZP, tj. rozporządzeniem
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
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dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy (Dz.U. z 30.12.2020 r. poz. 2415) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 31.12.2020 r. poz. 2452).
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Rozdział 19 SWZ INFORMACJA DOTYCZĄCA
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Rozdział 19 SWZ INFORMACJA DOTYCZĄCA
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/33/2021/TP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę części budynku mieszczącego Zespół Poradni 
i Rehabilitacji SP ZOZ w Łapach przy ul. Piaskowej 9 na działce nr ewid. gr. 1172, obręb 0001-
Łapy I.

Zakres prac obejmuje:
Prace budowlane w zakresie: rozbiórka ścian działkowych wg dyspozycji rysunkowych,
wykucie/powiększenie otworów drzwiowych w istniejących ścianach działowych, demontaż
stolarki wewnętrznej i drzwi zewnętrznych z bocznej klatki schodowej, demontaż parapetów,
skucie/demontaż warstw posadzki do konstrukcji, skucie/demontaż okładzin ściennych, skucie
tynków, demontaż ist. zabudów g-k, wymiana instalacji elektrycznych i sanitarnych, zachowując
ist. grzejniki i oprawy oświetleniowe uwzględniając nową aranżacje, wymurowanie ścian
działowych wg dyspozycji rysunkowych, montaż nowej stolarki wewnętrznej, wykonanie nowych
warstw wykończenia posadzek i ścian, wykonanie sufitów podwieszanych, wykonanie zabudów
instalacji z płyt g-k, zaślepienie niewykorzystywanych kanałów wentylacji grawitacyjnej, dostawa
i montaż wyposażenia stałego zgodnie z plikiem „zaktualizowane zestawienie wyposażenia
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technologicznego parteru i piętra”. Pomieszczenie 1/07 WC należy wyposażyć w miskę
ustępową z funkcją bidetu. Urządzenia 
do hydroterapii należy zasilić oddzielnymi obwodami z rozdzielni TP2 wyposażonymi w
dwubiegunowy wyłącznik zasilania w pomieszczeniu hydroterapii. Po skuciu posadzek w
pomieszczeniach 1/01 wiatrołap i 1/03 komunikacja z klatką schodową należy odsłonić istniejące
leżaki kanalizacji sanitarnej, nieczynne usunąć, a czynne w przypadku ich złego stanu
technicznego wymienić. 
Ponieważ wszystkie prace prowadzone będą w funkcjonującym budynku Zespołu Poradni i
Rehabilitacji Wykonawca jest zobowiązany podzielić prace na dwa etapy tak by umożliwić pracę
Rehabilitacji zamiennie na parterze i na piętrze, możliwość użytkowania jednej z klatek
schodowych oraz zabezpieczyć prace tak aby ograniczyć ich wpływ na funkcjonującą część
budynku. Całość robót powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami
prawa i sztuką budowlaną. Standard, rodzaj materiałów wykończeniowych zgodny z projektem,
kolorystyka do uzgodnienia 
z Zamawiającym.
Umożliwia się Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca robót, w celu pozyskania
wszelkich danych mogących być przydatnymi do przygotowania oferty oraz realizacji przedmiotu
umowy. Koszt dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45314310-7 - Układanie kabli

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45410000-4 - Tynkowanie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
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4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
a) Cena – 60 pkt 
b) Okres gwarancji – 40 pkt 
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. Za najkorzystniejszą zostanie
uznana oferta z największą liczbą punktów (cena + okres gwarancji), tj. przedstawiająca
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej określone przez
Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu: 
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający uzna warunek zdolności technicznej za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: posiada zdolność kredytową lub środki własne na
kwotę minimum 700 000,00 zł.

- zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek zdolności technicznej za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi,
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333), w
specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane,
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2) dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi,
zgodnie z ustawą 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333), w specjalności
instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
3) dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi,
zgodnie z ustawą 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333), w specjalności
instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
4) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie),wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną
polegającą na budowie, rozbudowie lub remoncie obiektu budowlanego, a wartość tego
zamówienia była nie mniejsza niż 1 000 000 zł brutto w budynkach o 6 kategorii złożoności -
zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym;
- W przypadku warunku dysponowania osobami Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji
wymienionych w lit. a, b i c oraz dopuszcza możliwość wykazania spełnienia stawianych
warunków przez jedną osobę; 
- Zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2020
roku, poz. 1333), samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, mogą również wykonywać
osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w
przepisach odrębnych - ustawa z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r.
poz. 1646).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Informacja o podmiotowych środkach dowodowych żądanych w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia: Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów w ww. zakresie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Informacja o podmiotowych środkach dowodowych żądanych w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga przedłożenia
następujących dokumentów:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert 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 roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, 
a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
inne odpowiednie dokumenty, wykaz robót budowlanych stanowi załącznik nr 8 do SWZ,
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, 
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
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niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych 
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wykaz osób stanowi
załącznik nr 9 do SWZ,
c) zaświadczenie banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środkach finansowych lub/i zdolności kredytowej Wykonawcy na kwotę określoną przez
Zamawiającego i wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 40 000,00 zł, (słownie: czterdzieści
tysięcy złotych, 00/100 PLN).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Rozdział 14 SWZ WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Strony
dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących
okoliczności:
1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli
dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe z uwagi na:
a. siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od stron, lub których strony przy zachowaniu
należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć. Pojęcie siły wyższej nie
obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z niedołożenia przez Strony należytej staranności w
rozumieniu art. 355 § 2 Kodeksu Cywilnego,
b. wstrzymanie prac z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,
c. konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub innej dokumentacji
związanej z realizowaną umową.
2) Zamawiający przewiduje możliwość zmian w zakresie jakości lub innych parametrów
technicznych charakterystycznych dla danego elementu przedmiotu umowy ze względu na
wycofanie przedmiotowego produktu z produkcji bądź zmianę technologii uzasadnioną
postępem technologicznym lub zmianą obowiązujących przepisów, jeżeli zmiany te są korzystne
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dla Zamawiającego.
2. Dokonanie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić jedynie w sytuacji,
gdy Wykonawca poinformuje Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach opisanych w pkt.
1b-1c, jedynie o czas proporcjonalny do czasu wstrzymania prac bądź konieczności
wprowadzenia zmian w dokumentacji.
3. Dokonanie zmiany następuje poprzez zawarcie aneksu sporządzonego w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia
lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia
oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-15 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Do oferty Wykonawca obowiązany jest dołączyć:
1) formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ,
2) oświadczenie wykazujące brak podstaw do wykluczenia określonego w załączniku nr 3 do
SWZ; w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 
o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;
3) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w
załączniku nr 4 do SWZ;
4) następujące przedmiotowe środki dowodowe: (jeżeli dotyczy) - nie dotyczy;
5) dokument potwierdzający wniesienie wadium;
6) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
7) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
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