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Ogloszenie nr 606857-N-2011 z dri^2017-)0-25 t

Zesp6l Opieki Zdrowo(nej: Pakiet nr I Pelnienie funkcji Inspektora \rdzoru Inwestorskiego nad realizacjq inwestycji ,,Poprawa bilansu

energetycznego bud)'nk6w Szpitale w Suchej Beskidzkiej poprrez modernizrcjg ir6dla ci€pla rvraz r1ymian4 instalecii sanitarnych"

Pakiet nr 2 Uslugi doradcze przy wvborae n)'konalrcy or:lz realizacji prorradzon)'ch prac i rozliczci ( projrkl nr

RPMP.0,l.0l.02-12-0J21/16) w ramach Regionalncgo Programu Opcrrcyjnego Wojcrr6dzt]r'a ]lalopolskiego na l,tla 201,1-2020 (RPO

WNI), Dzialanie 4.3 Poprawa efeklowno3ci encrgelyczncj w scktorzc publicznym i mieszkrniowym, Poddzialania 4.3.2 Kompleksowa

modcrnizrcja energetyczna budlnk6rv ui]tecznosci publicznej - spr

oGLOSZE\IE O Z.\)rO\l lENrt - t',stugi

Zamieszczanic ogloszenio: Zamieszczanie obowiqzkowc

Ogloszcnie dotyczy: Zam6wienia publicznego

T,em6wienie dolyczy projektu lub progrsmu wsp6llinanso\yanego ze lrodk6rv tJnii Europejskici

'l'ak

\azrra pmjektu lub progrrmu

( projekt nr RPMP.o4.03.02-12-0321/16) w ramach Rcgionalnego ProSramu Operacyjnego Wojewddztwa Malopolskiego na lala 2014-2020

(RPO WM), Dzialanie 4.3 Poprawa efektownosci energetyczncj w seklorze publicznym i mieszkaniowym, Poddzialania 4.3.2 Kompleksowa

nlodemizacja energetyczna budynk6w uZytecznoSci publicznej - spr

O zam6wienie mog4 ubicgaa siQ wylqcznie zaklsdy prrcy chronionej oraz rvykonawcy, kl6rych dzialalnosa, lub dzialalnosa ich

N) odr(boion)'ch org.nizrcyinie jed[ostek, kt6re bgd{ reslizoryaly zam6rr ienie, obejmuje spolcczn4 i zawodowq integrxcig os6b

bQdqcl'ch czlonkemi grup spolecznie rnarginslizou anych

Nie

Nalezy poda6 minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia os6b nalezqcych dojedneJ lub wiicej kategorii, o kt6rych mowa w an. 22 ust. 2

ustawy Pzp, nie mniejszy ni2 30%, os6b zatrudnionych przez zallady pracy chronionej lub wykonawc6w albo ichjednostki (w %)

SEKCJA I; ZAI\TAWIAJACY

PostQpowrnie przeprowadza ccotralny zamalviaj?cy

Nie

Postfpowenie przeprowadza podmiot, kt6rcmu zamawiajqcy ponierrlypowierzyli przcprowadzenie postQpowania

Nie

Informacje nr tcmrt podmiotu kt6remu zamawiaj{cy powierzyl/powicrzyli prorvadzenie post{powaniai

PostQpowanie jest przcprowadzane wsp6lnie przez zxma\yiaj{cych

Nie

Jezeli taL nale2y wymienid zamawiajqcych, kt6rzy wspolnie przeprorvadzajq postgpowanie oraz podad adresy ich siedzib, kajowe numery

identyfikacyjne oraz osoby do kontakt6w wraz z danymi do kontakt6w:

PostQpowrnie iest przeprowadzane wsp6hie z zamawiai4cymi z illrych paistw czlonkowskich tlnii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprow.dzrnir postQpowrnis rvsp(ilrie z zamarriaiQcymi z innych paist$ czlonkowski.h Unii Europejskiej - mejqce

zrstosowanie krrjowa prawo zrm6ryialiL publicznychi

I nformacje dodatkorrye:

I. l) NAZWA I ADRES! Zespdl Opieki Zdrolvotnej, krajowy numcr idcntyfikacyjny 000304415, ul. ul. Szpitalna 22,34-200 Sucha
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Beskidzka, woj. malopolskie, panstrvo Polska, tcl. +483387231I l, e-mail zozsuchabeskidzka@wp.pl, faks +4803387231 I l.

Adres strony intemetowej (L,RL): wrvwzozsuchabeskidzka.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony intemetowej pod kldrym mozna uzyskac dostlp do narzqdzi i urz ildzeri lub format6w plik6w, Id6re nie sa 0g6lnie dostepne

1.2) RODZAJ ZAMATVIAJACEGO: Inny (proszg okreilia):

Samo&ielny Publiczny Zal,lad Opieki Zdrolotnej

1.3) wsP6LNE UDZIELANIE ZAM6WIENIA Aezeli dotJcx,y)l

Podzial obowi4zkow migdzy zamawiajqcymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postjpowania, w tym w przypadku wspdlnego

przeprowadzania postgpowania z zamawiajqcymi z innych paristw czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z zamawiajqcych jest

odpowiedzialny za przeprorvadzenie postgpowania, czy i w jakim zakrcsie za pfieprorvadzenie postgpowania odpowiadajq pozostali

zrnawiaj4cy, czy zam'wienie bgdzie udzielane ptzez k?.izdego z zanarviajqcych indyrvidualnie, czy zamolvienie zostanie udzielone w

imieniu i na rzecz pozostalych zamawiajqcych)i

I.,l) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezposredni dostQp do dokument6w z postQpowania mozna uzyskrd pod adrcsem (URL)

Tak

w1vwzozsuchabeskidzka.pl

Adres strony interneto\ ej, nr kt6rej zemieszczonr bQdzie spccyfikacja istotnych lrrrunk6w zamdwicnir

Tak

wwwzozsuchabeskidzka.pl

Dostgp do dokument6w z postfpo$rnir jesl ogrrniczony - $ifcej informecji moina uz)sksa pod rdrescm

Nie

Oferty lub rvnioski o dopuszczenie do udzialu w postlpowrniu ntlcry przesylati

ElektroDicznie

Nie

adres

Dopuszczone jcst przeslanie ofcrt lub wniosk6w o dopuszczenie do udzirlu w postQpowaniu rv inny sposdb:

Nie

Inny spos6b:

Wymaganc jcst przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postfpoweniu rv inny sposdbt

Inny spos6b:

Pisemnie

Adres:

Zesp6l Opieki Zdrouotnej ul. Szpitalna 22. 34-200 Sucha Beskidzka

Komunikacja clcktroniczn{ lvymaga korzystlAni.a z narzqizi i nra:4dzei Iub formrt6w plik6w, kt6rc nie sq og6lnie dostQpne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezposredni i bczplatny dostgp do lych narzgdzi mozna uzyskac pod adresem: (IJRL)
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Il.l) Nazwa nadlnr zrmdwi€niu przcz zamarvirj4ccgo: Pakiet nr I Pelnienie funkcji lnspektora Nadzoru Inwestorskiego nad rcalizacj4

inwestycji ,,Poprawa bilansu energelycznego budynk6rv Szpitala w Suchej Beskidzkiej poprzcz modernizacjQ zr6dla ciepla wraz wymranq

instalacji sanitarnych" Pakiet nr 2 Uslugi doradcze przy wyborze w)konawcy oraz realizacji prowadzonych prac i rozliczen ( projekt nr

RPMP.04.03.02- 12-0321/16) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Malopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM),

Dzialanie 4.3 Poprawa efektownoSci energetycznej w sektorze publicznym i mieszkanio$ym, Poddzialania 4.3.2 Kompleksowa modemizacja

energetyczna budynk6w uzyteczno(ci publrcznel spr

Numer referencyjnyt Z 02.V.010/DZP l7 4l17

Przed wszcz(ciem posttpowania o udzielenie zamdwienia przeprolysdzono dialog techniczny

Nie

NtrkrymalDa liczb, czQsci zam6rvienix, na kkire noZe zoslAa udrick)nc zamdNicni€ jedncntu \yykonawcy:

II.{) Kr6tki opis przedmiotu z.m6\yienir /wielkoit, :akres, rod:dJ i tloii dosta$,, utlug lub robit budowlanych lub okreilenie

.apolEebowania i vymagqi ) a w przyprdk]u parlnerstwa innorvacyjnego - okreslenie zapotrzebowrnia na innowaayjny produkt,

uslugQ lub roboty budowlsne: Przedmiot zamdwicnia. PrzedmioteDr zamowieniajest : Pakiel nr I Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego nad realizacjq inwestycji ,,Poprawa bilansu energetyczncgo budynkow Szpitala w Suchej Beskidzkiej poprzez modemizacjg

ir6dla ciepla rwaz urymianq instalacji saniternych" Pakiel nr 2 UshrSi doradcze przy rvyborze wykonawcy oraz realizacji prowadzonych prac i

rozliczei ( projekt nr RPMP.04.03.02- l2-0321l16) w ramach Regionalncgo Prograrnu OperacyjncBo Wojewodztwa Malopolskiego na lata

2014-2020 (RPO WM), Dzialarie 4.3 Poprawa efektownoSci energelycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddzialania 4.3.2

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkow uzytecznosci publicznej - spr ObowiEzki Wykonawcy: Pakiet nr I Obowiqzki

Inspektora nadzoru inwestorskiego: a) zakrcs czynnosci okeslonych !v ustawie z dnia 07-07-1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr

243, poz. 1623 z p6in. zm.) z uylqczeniem rob6t elektrycznych i niskoprqdor\ych b) reprezentowanie inwestora na budowie przez

sprarvorvanie konlroli zSodno(cijej realizacji z projeklem i pozwolcnicm na budoN'9, przepisami oraz zasadani wiedzy lechnicznej, c)

sprawdzanie jakosci wykonanych rob6l i wbudorvanych \ryrobow budorvlanych, a u szczegolnoSci zapobieganie zastosorvaniu w),rob6w

budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, d) sprawdzanie i odbior robot budowlanych i inslalacyjnych

ulegajqcych zakryciu lub zanikajqcych, uczeshiczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji oraz przygotowanie i udzial rv

czynnosciach odbioru wykonanych prac, e) potwierdzenie faktycznic wykonanych rob6t oraz usunir)cia wad, a takze kontrolowanie rozliczeir

budowy i biezqce informowanie o terminoNosci rvykonania robot, fl rverylikacja dokumentacji i rozliczeri, g) uczestniczenie w naradach

roboczych, rv pracach Komisji w trakcie prowadzenia rob6t, \v trakcic dokony,vania ich odbioru, w trakcie odbioru [ykonywanych napraw i

usunigtych usterek oraz w trakcie przeglqdu gwarancyjnego, h) Zamawiajqcy wymaga, aby lnspeklor Nadzoru Inwestorskiego byl codziennie

na budowie, a w pEypadku wystqpienia awarii- niezwlocznie. Winien wykazad sig dyspozycyjnosciq odpowiedniq do pelnienia nadzoru

rob61 bgd4cych przedmiotem niniejszego postlpowania. Pakiet nr 2 Obowiqzki Wykonawcy w zaliresie wsp6lpracy doftdczej przy Wborze

wykonawcy oraz realizacji prowadzonych prac i rozliczeri lv zakresie. a) analizy posiadanej przez inwestora dokumentacji technicznej, b)

udzial konsultacyjny w procesie post9powania o udzielenie zarn6wienia, c) udzial rv ocenie zlozonych ofert i wyboru Wykonawcy, d)

konsuhacje formalno-prawne i techniczne w trakcic procesu realizacji, c) weryfikacja dokumentacji powykona*,czej i ,ozliczenio$ej,

i z I0

II.5) G16*ny kod CPVi 71247000-l

2017-10-25. l1:2'7

It.2) Rodzaj zam6wicnir: Uslugi

II.3) Informacj. o Inozliwosci skladrnie ofcrt czQsciorvych

Zam6wienie podzielone jest na cz96ci:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu ry postQporyaniu moina sklrdad w odniesieniu do:

wszystkich czQsci

Zam.wi.j4cy zastrz.g. sobie prrwo do udzielenia l4cznic nast(puj4cych czg6ci lub grup czlSci:
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Dodatkolr€ kody CPv:

Kod CPV

853t2320-8

ll.6) Crlkowita wxrtoS( zAmdwienia (ie:eli :andvialqcy podaje infomncje o wartoici :amivienia)

WanoSC bez VAT:

Waluta:

I1.7) Czy przewiduj€ siQ udzielenie zam6wieri, o kt6rych m owa rv art. 67 ust. I pkt 6 iT lubw art. 134 ust.6 pkt 3 ustrwy Pzp: Nie

Okcslenie przedmiotu, wielkosci Iub zakrcsu oraz warunk6w na jakich zostan4 udzielone zamdwienia, o kt6rych mowa w art. 67 ust. I pkt 6

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzpi

II.E) Okrcs, rv kt6rym rcslizowrne bQdzie zem6nienie lub okres, nr kt6ry zoslela zewarta umows ramowa lub okrcs, na kt6ry zostal

ustrno1riony dynrmiczny system zakup6wr

miesiqcach: /rrdniach:

lub

data rozpocz(cir: htb z koiczeni^i 2019-02-28

| 1.9) Informacjc dodalkorie:

SEKCJA III: INFORMACJE O CIIAIIAKTERZE PIIAWNYM. EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I

rrr.l) TVARUNKT UDZTALU W fOSTQPOIVANIU

III.l.l) Kompetencje Iub uprarvnienia do prowadzenia okreslonej dzial.lno6ci zewodowej, o ilc wynik to z odrQbnych pnepisdw

Okreslenie warunkow: Pakiet nr 1 . Wykonawca musi spelniai wr-mogi niezbgdne do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w

budownictwie okreSlone ustawq z dnia ? lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r Nr 243, poz. 1623 z p6z. Zm.), a w tym winien

posiadad uprawnienia budowlane, do rvykonywania nadzoru inweslorskicgo stwierdzone dccyzj4 w specjalnoSci okeslonej w art. l4 ust. I

punkt 2,4 Prawa budowlarego (Dz. U. z 2010 r Nr 243, poz. 1623 zpdz. Ztr.\ .. Wykonawca winien byi czlonkiem wlasciwej izby

samorzqdu zalvodowego, zgodnie z wymogami art. 12 ust. 7 usta\ry Pra\vo budowlane. Pakiet nr 2 ZamawiajQcy nie okeilil warunku w

tym zakesie

Informacje dodatkowe

I I1.1.2) Syturcie fin$nsowa lub ekonomi(znx

okeslenie warunk6w: Zamawiajqcy nie okreslil warunku w tym zakresic.

Informacje dodatkowe

lII.l.3) ZdolnoSt tcchniczna lub zawodor t
Okeslenie warunk6wi Zamawiaj4cy nie okreSlil warunku w tym zakesie.

ZamawiajEcy rrymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub rve rmiosku o dopuszczenie do udzialu w postlpowaniu imion i nazwisk

os6b wykonuj4cych czynnoSci pfly realizacji zam6wienia wraz z inionnacjq o kwalifikacjach zawodowych lub doSwiadczeniu tych os6b:

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.l) Podsarwy wyklucz.nie okreSlone w rrt. 24 ust I ustrwy Pzp

lll.2.2\ Zrm^wiajqcy prz€widuje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiajqcy przewiduje

4210 201'7-10-25.11:2'7

(w prrypadku undw rano',eych lub dynanicanego syste u .akup6\r - saacuhkova calkou)ita makymalna wartoit w calym olcesie

oboltiq:t\a)ania mou)y ramou)ej lub dynamic:nego systemu :akup6rr)

TECIINICZNYM
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nastgpuj4ce fakullatywne podstawy wykluczenia

III.J) \\'YIG.Z OSWIADCZENJ SKLADANYCII PRZEZ 1YYKONA\1'Cq W CELLI WSTEPNT]GO POTWIERDZENIA, ZE NIE

PODLEGA ON WYKLUCZENITJ ORAZ SPDLNIA \\ARUNXI TJDZIALU \\' POST4POWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Olwiadczenie o niapodleganiu wykluczeniu oraz spclnianiu war$nk6w udzialu w postQponaniu

Tak

Oswirdczenie o spclnianiu kryteri6w selekcji

Nie

III.4) Wll(AZ OSWIADCZEN LUB DOKUNIENT6W , SKLADAN}'CH PRZEZ WYKONA1VCE W POSTIPOWAMU NA

\YEZ\\ANIE ZA]\IAWIAJACEGO W CELT] POT\\IIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH ]\TOWA W ART. 25 UST. I

PKT 3 TISTAWY PZP:

III.5) WYXAZ OSWIADCZE I LTIB DOKUMEN'[6\Y SKLADANYCH PRZEZ IVYKONAWCq W POSTEPOWANIU NA

\} EZ\\ANIE ZAI\TA$'TAJACEGO W CELU PO'I'}\'I ERDZENIA OKOLICZ\OSCI, O KT6R}'CH MOWA W ART. 25 UST. I

PKT I USTAWY PZP

III.5.I) W ZAKRESIE SPEI,NIANIA WARUNK6W UDZIALTi W POSTEPOWANIU:

Pakiet nr 1 a) Kserokopia uprawniei do pelnienia samodzielne; funkcji technicznej w budownictlvic okeilone ustaw4z dniaT hpca 1994

r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r Nr 243, poz 1623 z p6z. Zti ), a w tym winien posiadai uprawnienia budowlane, do wykonywania

nadzoru inwestorskiego stwierdzone decyzjq w spcc_jalnosci okresloncj w afl. l4 ust. I punkt 2 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr

243, poz. 1623 z poz. zn ) . b) Kserokopia potrvierdzaj4ca czlonkostrvo wlasciwej izby samoftqdu zawodowego, zgodnie z *ymogamr an.

l2 ust. ? ustawy Prawo budowlane

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI6W SELIiKCJII

rrr.6) wYK{z oswrADCz[* LUB DOKUMET\-T6W SKLADANyC[t PRZEZ wYKONAWCq W POSTQPOWAMU NA

WEZWANIE ZA}IAWIAJACEGO W CELU POT\YIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH MO$A W ART. 25 UST. I
PKT 2 USTAWY PZP

lll.7) tNNE DOKUMENTY NIE WYIflf,NTONE W pkr t.3) - r .6)

Do oferty nale2y dolqczy6 nastqpu.jqce dokumenly: l. \\rpelniony i podpisany przcz osoby upo$'^znione do reprezeniowania \rlkonawcy

fonnularz ofeny, sporz4dzony rvedlug wzoru stanowiilcego zalqcznik nr I do specylikacji. 2. Oswiadczenia wymienione w rozdziale

6.1-6.4 specyfikacji 3. Pelnomocnictwo - do reprczeDtowania wykonawcy rv poslgpowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w

postgpowaniu izawarcia umowy, Jezeli osoba reprezentujqca wykonawcA w posllpowaniu o udzrelcnie zam6wienia niejest wskazana Jako

upowazniona dojego reprezentacjilve tllasclr\)-'m rcjestrze lub cr\'idencji dzialalnoici gospodarczej. 4. Wykazy zrealizowanych uslug

(celem oceny doswiadczenia Wykonawcy , zgodnic z opisem w rozdz XII- opis kryleriow occny)

SEKC.IA IV: PROCEDURA

r\,.1) oPrs

IV.l,l) Tryb udzielenia zem6wienir: Przetarg nieograniczony

IV.l.2) Zamawiajicy rqd. \ niesienir wrdium:

Nie

Informacja na temal wadium
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lVl.3) Przel!iduje sif udziclenic zrliczck n, porzc( rvykonania zAnr6lvienia:

Nie

Nalezy podai informacje na lemat udzielania zaliczek:

IV.l.,l) Wymrgr sil zloienix ofert w postaci kalalogdw elektronicznych lub dol4czenia do of€rt katrlog6w elektronicznych

Nie

Dopuszcza sig zlo2enie ofert w postaci katalo86lv elektronicznych lub dolqczenia do ofert katalog6w elekronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

lV.l.5.) Wymrga siQ zlorcnir oferly wariantowcj:

Nie

DopusTcza srq zlozenie ofen) \r'cricntolvej

Nie

Zlozenie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko zjednoczesnym zloZeniem oferty zasadniczej

Nie

IV.l.6) Przewid!,\une liczba wykon,twc6w, kt6rzy zostanq zaproszcni do udzialu w postQpoweniu

(pr:elorg ogranic:ony, negocjacje : oglos:eniem, dialog konkurchcyJn!, pa nerstwo innowacyJ e)

Liczba wykonawcow

Przen idywana minimalna Iiczba wykonawcon

Malsymalna liczba wykonawc6w

Kryteria selekcji wykonawc6w:

IV.l.7) Informacjc nr temat umowy ramowej lub dynamicznego syslemu zakup6w:

Umowa ramowa bgdzie zarvarla:

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik6w umo*ry rarnolvej

Inlbrmacje dodalkowc

Zam6wienie obejmuje ustanowicnie dynamicznego systemu zakupow

Adres strony internetowej, na kt6rej b9d4 zamicszczone dodatkowe informacje dotyczqce dynamicznego systemu zakup6w:

Informacje dodctkolve

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza sig zlozenic ofert w formie katalogow elektronicznych

Przewiduje sil pobranie ze zlo2onych katalog6w clektronicznych inlbrmacji potrzebnych do spozqdzenia ofert w ramach umo$ry

ramowej/d) niunicznego systemu zakupd\ :

IV.l.8) Aukcja eleklroniczna

Przewidziane jest przcprowedzenie rukcji elektronicznej (pr.elory hieogranic:oq), pr:elarg ogrunic:ony, negocjac|e . oBlos.enien) Nie

Nalezy poda6 adres strony intemelowcj, na kt6rej aukcja bgdzie prorvadzona:
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Nalczy wskrzr{ clementy, kt6rych werlosci bgd4 przedmiolem aukcji €lcktronicznej:

Przewiduje si( ograniczcnia co do przcdstawionych warto6ci, wynikajQcc z opisu przedmiotu zamdwienia:

Nalezy podad, ktore informacje zostanq udostgpnionc wykonawcorll w lrakcie aukcJi elektronicznej orazJaki bgdzie lermin ich udoslgpnienia

lnformacje dotycz4ce przebiegu aukcli elektronrczntl

Jakijest p.zewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicznej ilakie bgdq warunki, najahich wykonawcy bQdQ mogli licytowaa

(minimalne wysokoSci postqpiei):

Informacje dotycz4ce wykorzysty$'anego sprz9tu cleklronicznego, rozwiqzari i specyfikacji technicznych w zakesie polqczeri:

Wymagania dotyczqce .ejestracji i identyfikacji wykonarvco$ w aukcji elektronicznej'

Infomlacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas mvaniar

Czy wykonawcy, kt6rzy nie zlozyli nowych postqpien, zostanq zakwalifikowani do nas(fpnego etapu:

Warunki zamknilcia aukcji elektronicznej:

I\i2 ) KR'I'TERIA OCENY OFERT

I V.2.1) Krylcria oceny ofcrl:

M2.2) Kr)'lcria

Kryteria lznu...n,"
Cena

lro,oo

DoiNiadczenie *ytonu*"ylao. 00

IV.2.3) Zestosowsnie procedury, o kt6rej mow, w nrt. 2daa usl. I ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

lUi) Negocjacjc z ogloszcniem, dialog konkurencyjny, partncrst\!o iIlnowrcyjnc

l\'.J.1) Inform,rcje ns temrt negocjrcji z ogloszcniem

Minimalne wymagania, ktore muszq spelniai wszystkie oferty:

Przewidziane jesi zastrzezenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawic ofert $'stQpnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podzial negocjacji na elapy \r'celu ograniczenia Iiczby oferl:

Nalezy podaa informacje na lemat etapdw negocjacji (w tym liczbg elap6w):

lnlbrmacje dodatkowe

IY3.2) lnformacje na temrt dielogu konkurencyjncgo

Opis potrzeb iwymagan zinnawiajqcego lub informacja o sposobic uzyskania tcgo opisu:

Inlbrmacja o wysokosci nagr6d dla wykonawc6w, ktdrzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstarvili rozwiqzania stanowiqce podstaw9 do

skladania ofert, jezeli zamawiajqcy przcwiduje nagrody:

Wstgpny harmonogram postgpowania:

7zl0

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczcnia liczby roz\\iqzai
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Nalezy podai informacje na temat etap6w dialogu

lrrlirrrnaqe dodarkorve

IV.J.3) lnformrcje na lemal parlnerstwa innowacyjnego

Elemcnty opisu przedmiotu zam6wienia definiuiqce minimalne wymagania, ktorym muszq odpowiadad wszystkie oferty

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofc( podlegajqcych negocjacjom poprzez z.lstosowanie kryteri6w oceny ofe(

wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Informacje dodalkowe

IV.4) Licytacjs elektroniczn.

Adres strony intemetowej, na kt6rej b9dzie prowadzona licytacja elektoniczna:

Adres strony inlemetowej, na kt6rej jest dost9pny opis przedmiolu zam6wienia lv licytacji elektronicznej:

wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacjielektronicznej, w tym wymagania techniczne urzqdzeh

informatycznych:

Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okrellenie minimalnych wysokoSci post4piei:

Informacje o liczbie etapdw licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas lrwania:

Wykonawcy, kt6rzy nie zlozyli noNych postqpien, zoslanq zakwalitikowani do nastlpnego etapu

Termin skladania wnioskdw o dopuszczenic do udzialu w licylacji clcktronicznej:

Data: godzina:

Termin o[varcia licytacji elektoniczneji

l'crmin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

lstotnc dla stron postanowienia, kt6re zostanq wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie zam6wienia publicznego, albo og6lne

wafunki umowy, albo wz6r umoi!ry:

Informacje dodatkorve:

IV.5) ZNIIANA tii\tOWY

Przcwiduje sig istotne zmiany postanowiei zawartei umowy rv stosunku do trcsci oferty, n0 podsla'wie kt6rcj dokonano wyboru

wykonawcy: Tak

Nalezy wskazaa zakres, charakter zmian oraz warunki r\prowadzenia zmian:

L Zmiana postanowieh niniejszej umo$y moze byd dokonana pfiez strony w formie pisemnej w drodze aneksu do niniejszej umowy, pod

rygorem niewaznosci. 2. Zmiany postanowiei ninicjszej umowy, sq dopuszczalne wyl4cznie w przypadku, Bdy nastqpila: a) zmiana survki

podatku VAI - zwiqzanej z przedmiotem umoNy - w lym przypadku zmianie llegnie klvota podatku VAT i c€na bru$o, cena nelto pozoslante

niczmienn4 w przypadku zmiany stawki podatku VAI rv ramach niniejszcj umo$y zmiana stalvki nastgpu.je z dniem wejscia w zycie aktu

pra\r,nego zmieniajqce8o stawkp. b) w razic zaislnienia istotncj zniany okolicznosci powodujqcej, ze wykonanle te.j umowy nie le2y w

interesie publicznym , czego nie mozna bylo prz$vidziec w chwili zawarcia umo\ry, ZamawiajQcy moze odst4pid od umowry w terminie 30

dni od daty powziQcia wiadomoSci o tych okolicznoiciach. c) zmiana lerminu zakoiczenia umowy w zalezno(ci od terminu zakonczenla

realizacjiprojektu. Umowa obowiqzuje do ostatniego dnia realizacji projektu.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

I7 l0 2017 -10-25. ll:2'7

Wymagania dotyczqcc zabezpieczenia nalezytego wykonania umo$y
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I\a6.1) Spos6b udosl(pniania informacji o charaklcrze poufnym ,d:eli doh)c:),

Srorlki slu,4ce ochronie informrcji o charaktcrzc l)oufDym

Iv.6.2) Tcrmin skl.d.ni. ofert lub woiosk6w o dolruszczcnie do udzialu rv posttporaniu:

Data: 201 7-l l-06, godzina: l0:00,

Skr6cenie terminu skladania wniosk6q ze wzgl9du na pilnq potrzebQ udzielenia zamowicnia (przetarg nieograniczony, przetarg oganiczony,

negocjacje z ogloszeniem):

Nie

Wskazad powody:

Jgzyk lubjgzyki, rvjakich mogq b)i sporzqdzanc oltny lub $nioski o dopuszczenie do udzialu r! postQpowaniu

IV6.J)'Iermin zwiqzNnia ofertq: do: okres w dniach: 30 (od oslalec?nego terminu skladania ofcrt)

M.{) Przcwiduje si9 uni€wrrnicnie postQpowania o udzielenie zanr6rvienie, w przypadku nieprzvznenia arodk6w pochodzAcych z

budretu Unii Europcjskicj oraz niepodlcgaj4cych z$rolorri irodkdrv z pomocy udzielonej przez paistna czlonkowskie Europejskiego

Porozunienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt6re mialy bya przcznaczone nr sfinansowanie calolci lub czqsci zam6wicniai Nie

l\'.6.5) Przewiduje si( ulticwaZnienie postQpowania o udziclcnie zrn6wienia, jeicli (rodki slu24ce sfinansoweniu zam6wief n. badarlia

naukowe lub pracc rozwojowe, kl6re zamawiajqc) zamierzal przcznrczva na sfinanso$lnie calosci lub czQaci zsm6wienia, niG zostaly

ntu przyznane Nie

IV.6.6) hfonDacje dodrtkowe:

Cz(s( nr: I NazBal Pakiet nr I

l ) Krdtki opis ptz€dm iotlu zrm6\ icni^ 6rielkoit, .akres, rod.aj i iloit .lostav, uslug lub robit budowlanych lub okreilenie zaptEebovania i

wynagart) a w prayprdku pr nerstwr innowrcyjnego -okrcslenie zspotrzcbowanir nl innowacyjny produkt, uslugq lub roboty

budowl.ne:Pakiet nr I Pelnienie funkcji lnspekto,a Nadzoru Iniveslorskicgo nad realizacjq inwestycji ,,Poprawa bilansu energetycmego

budynkow Szpitala w Suchej Beskidzkiej poprzez modcrnizacjg zrodla cicpla wraz wymianq instalacji sanitarnych" Pakiet nr I Obowiqzki

Inspektora nadzoru inwestorskiego: a) zakres czynnosci okeslonych w ustawie z dnia 07-07- 1994r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243,

poz. 1623 zpozr,. zln.\ z wylqczeniem rob6t elektr, cznych i niskoprqdo$ych b) reprezentorvanie inrvestora na budowie przez spraworvanlc

kontroli zEodnoscijej realizacjiz projektem i poz*oleniem na budoug, przepisami oraz zasadamiwredzy technicznej, c) sprawdzanie Jakosci

lvykonanych rob6t i wbudowanych wyrobow budowlanych, a w szczeg6lnoici zapobieganie zastosowaniu $ryrob6w budowlanych wadliwych i

nicdopuszczonych do stosowania w budownictrvie, d) sprawdzanie i odbi6r robot budolvlanych i insralacyjnych ulegajqcych zakryciu lub

zanikajqcych, uczestniczenie w pr6bach i odbiorach technicznych instalacji oraz przygotowanie i udzial w czy[nosciach odbioru wykonanych

prac, e) polwierdzenie faktycznie wykonanych rob6t oraz usuniQcia wad. a lakze kontrolowanie rozliczeri budowy i biezqce informowanie o

terminowoSci wykonania rob6t, 0 weryfikacja dokumentacji i rozliczcn, g) uczestniczenie w naradach roboczych, w pracach Komisji w tralcie

prowadzenia rob6t, w trakcie dokonywirnia ich odbioru, \v lrakcie odbioru r\ykonyrvan)'ch napraw i usunigtych usterek oraz w taakcie przeglqdu

Swarancyjnego, h) ZamawiajQcy wymaga, aby lnspektor Nadzoru Inwestorskiego byl codziennie na budowie, a w przypadku wystqpienia awarii

- niezwlocznie. Winien wykazad siQ dyspozycyjnosciq odpowicdni4 do pelnicnio nadzoru rob6t bgdqcych przedmiotem niniejszego

postQpowania.

2) Wspdlny Slownik Zrm6wie6(CPV): 71247000- I, 85112120-8

9zl0

J) Wartoit cztsci zam6wienia0e2eli zrnrwiajqcy podaje informrcje o Nartosci zam6rvienia)
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Waluta:
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d) Czas trwania lub tcrmin wykononia:

okes w miesi4cach:

okes w dniach:

data rozpoaz?cia,

data zakoiczenia:

5) Krytcria oceny ofert:

Krytcrium Znaczanie

Ceon 60.00

Doalviadczenie $ykonawcy 40.00

6) INFORNTACJE DODATKOWE:

CzgSt nr: 2 Nazwa: Pakiel nr 2

l) Kr6tki opis prz Gdm iot,u zamdwicnia Oeielkoit, zakres, rod.aj i iloia dostaw, uslug lub robdt budowlanych lub okreilenie.apotr.ebovania t

wynogai) tw przypadku partnerstwr innowacyjnego -okrcslcnic zapotnebowania na innowscyjny produkt, uslugQ lub roboty

budorvlane:Paliet nr 2 Usfugi doradcze przy wyborze wykonawcy oraz realizacji prowadzonych prac i rozliczeir Pakiel nr 2 Obowiqzki

Wykonawcy w zakesie wsp6lpracy doradczej pey wlborze ulkonawcy omz realizacji prowadzonych prac i rozliczeri w zakesie: a) analizy

posiadanej pnez inwestora doLnmentacji techniczne.j, b) udzial konsultacyjny !v procesie postepowania o udzielenie zam6wienia, c) udzial w

ocenie zlozonych ofen i wyboru Wykonawcy, d) konsultacje formalno-pra$me i tcchniczne w trakcie procesu realizacji, e) weryfikacja

dokumentrcji powykona!vclej i rolliczeniowel.

2) Wsp6lny Slownik Zrm6wie6(CPV): 7124?000-1, 85312320-8

3) WartoSt czgsci zam6wienia(j.Zeli zamalviajqcy podaje informacje o werlosci zamdwicnii):

WanoSC bez VAI:

waluta:

4) Czrs trwrni, lub termin wykonrnia:

okres w miesi4cachl

okes w dniach:

data rozpoczgcia:

dara zakonczenia 20 I 9 -02-28

5) Krytcrir oc€ny ofcrt:

Kryterium Znaczcnie

Cena 60,00

DoSwiadczenie wykonawcy 40,00

l0 z l0

6) tNr,'oRiuAC.tE DODATKOWE:
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