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Zesp6l Opieki Zdrowotnei
w Suchej Beskidzkiei

ul. Szpitalna 22

Znak: ZOZ.Y.0 l0 / DZP / 7 4 / 17 Sucha Besl<idzka dnia 0 5.10.2 017 r.

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNK6W ZAM6WIENIA

Dotyczy :

Przetargu nieograniczonego
ogloszonego przez:

Zesp6i Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej

Pakiet nr 1
Pelnienie funkcii Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizaciE inwestycii ,,Poprawa
bilansu energetycznego budynk6w Szpitala w Suchej Beskidzkiei poprzez modernizaciQ

ir6dla ciepla wraz wymian4 instalacii sanitarnych"

Pakiet nr 2
Uslugi doradcze przy wyborze wykonawcy oraz realizacii prowadzonych prac i rozliczef

( proiekt nr RPMP.O4.O3.02-12-0321 / 16)
w ramach Regionalnego Programu Operacyinego Woiew6dztwa Malopolskiego na lata
20l4-202O (RPO WM), Dzialanie 4.3 Poprawa efektownoSci energetycznei w sektorze

publicznym i mieszkaniowym, Poddzialania 4,3.2 Kompleksowa modernizacia
energetyczna budynk6w uZytecznoSci publicznei - spr

Kod Wsp6lnego slownika CPV: 71.247OOO1, AS3l23ZO-8

Ogloszenie o zam6wieniu zostato opublikowane w Biuletynie Zam6wieri Publicz
dniu 16.1011 .pod nr 6o18nr-ru , wyw icszone na ta
w mieiscu publicznie dostqpnym w dniu

nych w
iaj4cego
netowej

www.zozsuchabeskidzka.pl w dniu ta.l
&i. t0

blicy ogloszei w siedzibie Zamaw
)47 r. oraz na stronie inter
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I. Dane Zamawialqcego.
1.1. Nazwa i adres zamawiajqcego oraz adres strony internetowej zamawiajqcego:

Zesp6l Opieki Zdrowotnei
ul. Szpitalna 22,34-20o Sucha Beskidzka

TEL: (033) A72-31-OO
FAX: [033) 872-31-rr

e-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl
http / / www.zozsu chab eskidzka.pl

REGON: 000304415, NIP: SSZ-L?-7 4-352

II. Informacie 096lne.
2.7. Tryb udzielenia zam6wienia:

Zam6wienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustaw4 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zam6wieri publicznych (tekst jednolity: Dz.U.zZO77 r.po2.1579), zwan4 dalej ,,ustaw4",
w trybie przetargu nieograniczonego. WartoSi zam6wienia nie przekracza
r6wnowartoS6 kwoty okreSlonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie
art. 11 ust. B ustawy.

2.2. Podstawa prawna trybu udzielenia zam6wienia publicznego-art.10 ust.1 oraz art. 39 -46
Pzp.

2.3. Podstawa prawna opracowania SIWZ:
o ustawa z dnia 29 stycznia 20O4r.Pzp, (tekst,ednolity: D2.U.22077 r.po2.7579),
. Rozporz4dzenie Ministra Rozwoiu z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie

rodzaj6w dokument6w, jakich moie 24dai zamawiaj4cy od wykonawcy
w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz. U.z27 lipca2076r.poz. \126),

. Rozporz4dzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie
Sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowi4cego podstawq przeliczenia
wartoSci Zam6wief. Publicznych (D z. U. p oz. 2ZS 4),

. Rozporz4dzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie kwot
warto3ci Zam6wief, oraz konkurs6w, od kt6rych jest uzaleiniony obowi4zek
przekazywania ogloszefl UOPWE (Dz. U. poz. 22 63),

o Kodeks Cpvilny,
. Ustawa z dnia 76 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z

2003r. Nr 753,po2.1503 z p62. zm)
2.4. W niniejszej procedurze przetargowei Zamawiaj4cy bqdzie iednakowo traktowal

wszystkie podmioty ubiegaj4ce siq o zam6wienie publiczne, zapewniaj4c zachowanie
uczciwej konkurencji i r6wne traktowanie oraz zgodme z zasadami proporcjonalnoSci i
przejrzystoSci.

2.5. Oferenci ponosz4 wszelkiekoszty zwrqzane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty. Zaleca
siq, aby oferent zdobyi wszelkie informacje, kt6re mog4 by6 konieczne do przygotowania
oferty oraz podpisania umowy.

2.6. Przygotowuj4c oferte wykonawca winien dokladnie zapoznai. sig z zawartoSci4
wszystkich dokument6w skladaj4cych siq na SIWZ, kt6r4 nale2y odczy$ae wraz z

ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnosz onymi przez Zamawiai4cego.
2.7. Formularz specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia jest udostgpniany

zainteresowanym oferentom w siedzibie zamawiaj4c ego,34-200 Sucha Beskidzka ul.
Szpitalna22, BIok "B", pigtro IV, oraz na stronie internetowei
wrr.w.zozsuchabeskidzka.pl.
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IIl. Opis przedmiotu zam6wienia
3.1.Przedmiot zam6wienia.
Przedmiotem zam6wienia )est :

Pakiet nr 1
Pelnienie funkc.ji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacjq inwestycii ,,Poprawa bilansu
energetycznego budynk6w Szpitala w Suchej Beskidzkiej poprzez modernizaciq Zr6dia ciepla
wraz wymianE instalacii sanitarnych"
Pakiet nr 2
Uslugi doradcze przy wyborze wykonawcy oraz realizacji prowadzonych prac i rozliczeri I
projekt nr RPMP.04.O3.02-72-0321/16J w ramach Regionalnego Programu Operacyinego
Wojew6dztwa Malopolskiego na lata 2074-2020 (RPO WM), Dzialanie 4.3 Poprawa
efektownoSci energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddzialania 4.3.2
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynk6w u2ytecznoSci publicznej - spr

3.2. Szczeg6lowy opis zadania inwestycyjnego zawiera dokumentacja projektowa
znaidujEca siq w siedzibie zamawiajqcego.

3.3. Warto66 naklad6w przeznaczonych na wykonanie rob6t budowlanych i instalacyjnych
wynosi 7 212 570,07 zlbrutto.

3.4. 0bowiqzki Wykonawcy:

Pakiet nr 1
Obowiqzki Inspektora nadzoru inwestorskiego:

a) zakres czynno6ci okre6lonych w ustawie z dnia 07 -07 -1,994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z
2010 r. Nr 243, poz. 7623 z p6in. zm.) z wyl4czeniem rob6t elektrycznych i
niskopr4dowych

b) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno6ci jej realizacji
z pro.iektem i pozwoleniem na budowq, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

cJ sprawdzanie jako6ci wykonanych rob6t i wbudowanych wyrob6w budowlanych,
a w szczeg6lno6ci zapobieganie zastosowaniu wyrob6w budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

d] sprawdzanie i odbi6r rob6t budowlanych i instalaryjnych ulega.iqrych zalsyciu lub
zanikajEcych, uczestniczenie w pr6bach i odbiorach technicznych instalac,i oraz
przygotowanie i udziai w czynno5ciach odbioru wykonanych prac,

el powvierdzenie faktycznie wykonanych rob6t oraz usuniqcia wad, a takZe kontrolowanie
rozliczeri budowy i bie2qce informowanie o terminowo6ci wykonania rob6t,

f) weryfikacja dokumentac.ji i rozliczefi,
g) uczestniczenie w naradach roboczych, w pracach Komisji w trakcie prowadzenia

rob6t, w trakcie dokonywania ich odbioru, w trakcie odbioru wykonl,wanych
naprawi usuniqtych usterek oraz w trakcie przeglqdu gwarancy.inego,

h) Zamawiaiqcy wymaga, aby Inspektor Nadzoru Inwestorskiego byl codziennie na
budowie, a w przypadku wystepienia awarii - niezwlocznie. Winien wykazad siq
dyspozycyjnoSciq odpowiedni4 do pelnienia nadzoru rob6t bqd4cych
przedmiotem niniejszego postqpowania.

Pakiet nr 2
Obowiqzki Wykonawcy w zakresie wsp6lpracy doradczej przy v,tyborze wykonawcy oraz
realizacji prowadzonych prac i rozliczeri w zakresie:

aJ analizy posiadane) przez inwestora dokumentacri technicznej,
bJ udzial konsultacyiny w procesie postgpowania o udzielenie zam6wienia,
cJ udzial w ocenie zlo2onych ofert i wyboru Wykonawcy,
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dl konsultacje formalno-prawne i techniczne w trakcie procesu realizacji,
e) weryfikacja dokumentacji powykonawczej i rozliczeniowej,

3.5. Zamawiajecy dopuszcza skladanie ofert czqsciowych na pakiety.
3.6. Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
3.7. ZamawiajEcy nie przewiduje udzielenia zam6wieri, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1pkt7

(zam6wienie dodatkoweJ.
3.8. Zamawiaj4cy nie zastrzega obowiqzku osobistego wykonania przez wykonawcq

kluczowych czq6ci zam6wienia. ZamawiajEcy wymaga wskazania przez
wykonawcq czqSci zam6wienia, I<t6rych wykonanie zamierza powierzyt.
podwykonawcom, i podania firm podwykonawc6w (zai4cznik nr 1 do specyfikacji).

3.9. ZamawiajEcy nie przewiduje rvymagafi, o kt6rych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy

[zatrudnienie na podstawie umowy o pracq).
3.10, Zamawiajqcy nie przewiduie zawarcia umowy ramowej.
3.11, Zamawiajqcy nie przewidu,e rozliczenia w walutach obcych.
3.72. Zamawiaj4cy nie przewiduie zwrotu koszt6w udzialu w postqpowaniu.
3.13. Warunki platnoSci - przelew do 60 dni.
Pakiet nr 1
PlatnoS6 realizowana bqdzie w 5 ratach. Ostatnia rata luty 2019r. Faktury mog4 byi wystawiane
w ka2dym drugim miesiEcu danego kwartalu, z terminem platno6ci do 60 dni.
Pakiet nr 2
PlatnoS6 realizowana bqdzie w 2 ratach. Pierwsza rata marzec 2018r., II rata luty 2019r., z

terminem platno3ci do 60 dni.

IV. Termin wykonania zam6wienia:
Umowa zostanie zawarta na okres trwania inwestycji tj. min. do 28.02.2079r.

V. Warunki udzialu w postqpowaniu i podstawy wykluczenia
5.1.0 udzielenie zam6wienia mogq ubiega6 siq nykonawcy, kt6rzy nie podlegaj4

wykluczeniu oraz spelniaj4 warunki udzialu w postqpowaniu.
5.2. Warunki udzialu w postgpowaniu:

5.2.1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalnoSci zawodowej,
o ile wynika to z odrgbnych przepis6w:

Pakiet nr 1

o Wykonawca musi spelnia6 wymogi niezbqdne do pelnienia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictrvie okre5lone ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 7623 z p6z. Zm.), a w tym winien posiada6 uprawnienia
budowlane, do wykonl,wania nadzoru inwestorskiego stwierdzone decyzjq w
specjalnosci okrejlonej w art. 14 ust. 1 punkt 2,4 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2070 r.
Nr 243, poz. 1623 z p6z. Zm.) .

. Wykonawca winien by6 czlonkiem wla5ciwe.i izby samorzEdu zawodowego, zgodnie z
wymogami art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane.

Pakietnrli2
5.2.2. sytuacja ekonomiczna lub finansowa:

Zamawiaj4cy nie okreilil warunku w tym zakresie.
5.2.3. zdolno6t techniczna lub zawodowa:

Zamawiajqcy nie okre6lil warunku w tym zakresie.
5.3. Wykonawca mo2e w celu potwierdzenia spelniania warunk6w, o kt6rych mowa w

punkcie 5.2.2 i 5.2.3 specyfikacji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do

Unia Europejska
EuroDejskiFundusz

Rozwoju Regionalnego
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konkretnego zam6wienia, lub jego czq5ci, polega6 na zdolno6ciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w, niezale2nie
od charakteru prawnego i4czqcych go z nim stosunk6w prawnych.
Wykonawca, kt6ry polega na zdolno6ciach lub sytuacji innych podmiot6w musi
udowodnii Zamawiajqcemu, 2e realizujqc zam6wienie, bqdzie dysponowai niezbqdnymi
zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lno:ici przedstawiaj4c zobowi4zanie tych
podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbqdnych zasob6w na potrzeby realizacji
zam6wienia.
Zamawiajqcy oceni, czy udostQpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnoici
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajq na
wykazanie przez wykonawcq spelniania warunk6w udzialu w postQpowaniu oraz zbada,
czy nie zachodzq wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt6rych mowa w art. 24
ust. 1 pkt 73-23.W odniesieniu do warunk6w dotyczEcych wyksztalcenia, kwalifikac.ii
zawodowych lub doiwiadczenia, wykonawcy mogq polega6 na zdolnoSciach innych
podmiot6w, je6li podmioty te zrealizujq roboty budowlane lub uslugi, do realizacji
kt6rych te zdolnoSci sq wymagane.
Wykonawca, kt6ry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w,
odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowiqzal siq do udostqpnienia zasob6w, za
szkodg poniesion4 przez zamawiajqcego powstale wskutek nieudostqpnienia tych
zasob6w, chyba 2e za nieudostqpnienie zasob6w nie ponosi winy.
feieli zdolno5ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o kt6rym mowa w ust. 1, nie potwierdzajq spelnienia przez wykonawcq
warunk6w udzialu w postgpowaniu lub zachodzq wobec tych podmiot6w podstawy
wykluczenia, zamawia.jqcy za24da, aby wykonawca w terminie okre6lonym przez
Zamawiaj4cego zastapil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiqzal
siQ do osobistego wykonania odpowiedniej czgSci zam6wienia, ie2eli wyka2e zdolnoici
techniczne lub zawodowe lub sytuacjq finansowE lub ekonomiczn4, o kt6rych mowa w
pierwszym zdaniu.

VI. OSwiadczenia lub dokumenty potwierdzaiqce spelnianie warunk6w udzialu w
postqpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
6.1. Do oferty ka2dy wykonawca musi dol4czyi aktualne na dzieri skladania ofert

oiwiadczenie w zakresie wskazanym w zalqczniku nr 2 i 2a do specyfikacji. Informacje
zawarte w oswiadczeniu bqdq stanowi6 wstqpne potwierdzenie, 2e wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postgpowaniu.

6.2. W przypadku wsp6lnego ubiegania siq o zam6wienie przez wykonawc6w oriwiadczenie,
o kt6rym mowa w punkcie 6.1 specyfikacji sklada kaidy z wykonawc6w wsp6lnie
ubiegaj4cych siq o zam6wienie. O6wiadczenie to ma potwierdzad spelnianie warunk6w
udzialu w postepowaniu w zakresie, w kt6rym kaidy z wykonawc6w wykazuie
spelnianie warunk6w udzialu w postQpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.3. Zamawiaj4cy nie wymaga zamieszczenia informacji o podwykonawcach w o6wiadczeniu,
o kt6rym mowa w punkcie 6.1 specyfikacji, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia z udzialu w postqpowaniu.

6.4. Wykonawca, kt6ry powoluje siq na zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia w zakresie, w jakim powotuje
siq na ich zasoby, warunk6w udzialu w postqpowaniu sklada takZe o6wiadczenie, o
kt6rym mowa w punkcie 6.1 specyfikacji, dotyczqce tych podmiot6w.

6.5. Zamawiajqcy przed udzieleniem zam6wienia, wezwie wykonawcq, kt6rego oferta
zostala najwy2e.i oceniona, do zlo2enia w wyznaczonym terminie, nie kr6tszym ni2 5 dni,
aktualnych na dzieri zlo2enia nastqpujEcych oiwiadczeri lub dokument6w:

h
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5.S.1. Pakiet nr 1
a) Kserokopia uprawnieri do pelnienia samodzielnej funkcji techniczne.i w budownictwie

okre6lone ustaw4 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2010 r. Nr 243, poz.

7623 z p6z. Zm.), a w tym winien posiadai uprawnienia budowlane, do wykonywania
nadzoru inwestorskiego stwierdzone decyzjq w specjalno6ci okreSlonej w art. 14 ust. 1

punkt 2 Prawa budowlanego (Dz.U.z201,O r. Nr 243, poz. 7623 zp6z.zm.) .

bJ Kserokopia potwierdzajAca czionkostwo wla6ciwei izby samorz4du zawodowego, zgodnie
z wymogami art. L2 usI.7 ustawy Prawo budowlane.

6.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowe, informacji,
o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiqzany bqdzie do przekazania Zamawiajqcemu
oSwiadczenia o przynale2noSci lub braku przynale2no6ci do tei samej grupy kapitalowej,
o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wrazze zloZeniem o3wiadczenia,
wykonawca mo2e przedstawii dowody, ie powi4zania z innym wykonawc4 nie prowadz4
do zakl6cenia konkurencii w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia.

6.7 .leieli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument6w, o kt6rych mowa w punkcie 6.5.1
specyfikacji sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt6rym wykonawca
ma siedzibq lub miejsce zamieszkania, potwierdzajEce odpowiednio,2e nie otwarto iego
likwidacji ani nie ogloszono upadloSci.

6.8. Dokumenty, o kt6rych mowa w punkcie 6.7 specyfikac.ii powinny byi r,tystawione nie
wczeSniej ni2 6 miesiqcy przed upllv/em terminu skladania ofert.

6.9.le2eh w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument dotyczy, nie wydaje siq dokument6w, o

kt6rych mowa w punkcie 6.7 specyfikacji, zastqpuje siq je dokumentem zawierajqcym
odpowiednio o6wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych
do jego reprezentacji, lub oSwiadczenie osoby, kt6rej dokument mial dotyczyt, zloilone
przed notariuszem lub przed organem sqdowym, administracyjnym albo organem
samorzqdu zawodowego lub gospodarczego wlasciwym ze wzglgdtt na siedzibq lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu
6.8 specyfikacji stosuje siq.

6.10. W zakresie nie uregulowanym specyfikacjE, zastosowanie maiE przepisy
RozporzEdzenia Ministra Rozwoju z d,nia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj6w
dokument6w, jakich mo2e i4d,at zanawiaj4cy od wykonawcy w postqpowaniu o

udzielenie zam6wienia.
6.11. Wykonawcy mogq wsp6lnie ubiega6 siq o udzielenie zam6wienia w rozumieniu art. 23

ust. 1 ustawy.
6.11.1. Wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy siq o udzielenie zam6wienia publicznego (np.

czlonkowie konsorcjum, przedsiqbiorcy prowadzqcy dzialalno66 w formie sp6lki
cywilnej) s4 zobowi4zani ustanowi6 Pelnomocnika do reprezentowania ich w
postqpowaniu albo do reprezentowania ich w postqpowaniu i do zawarcia umowy.

6.11.2. W takim przypadku wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy siq o udzielenie zam6wienia
publicznego sa zobowiqzani do zloienia w ofercie Pelnomocnictwa
ustanawiaj4cego Pelnomocnika, o kt6rym mowa w rozdziale VIII specyfikacji.
Pelnomocnictwo powinno zawierai umocowanie do reprezentowania w
postgpowaniu Iub do reprezentowania w postqpowaniu i zawarcia umowy.

vll. Informacie o sposobie porozumiewania siQ zamawiai4cego z wykonawcami,
przekazywania o6wiadczeri lub dokument6w oraz wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania siq z wykonawcami

7.1. W niniejszym postepowaniu oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje sq

przekazyr,vane faksem lub drog4 elektroniczn1. Zawsze dopuszczalna jest forma
pisemna. feieli zamawiaj4cy lub wykonawca przekazuj4 o6wiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za poSrednictwem faksu lub przy uiyciu Srodk6w

c*\, r'aRt oPoLSr(A
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komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu
uslug drog4 elektronicznq, kaida ze stron na Zqdanie drugiej strony niezwlocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

7.2. Oferta musi byt. zloionaw formie pisemnej.
7.3. Korespondencjq w formie pisemnej wykonawcy sq zobowiqzani wysyla6 b4df skladai na

adres: Zesp6l Opieki Zdrowotne.j Sekretariat BIok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22,34-ZO0
Sucha Beskidzka .

7.4. Korespondencjq w formie faksu wykonawcy sq zobowiqzani przesylad na numer (33J
872-37-7t.

7.5. Korespondenclg w formie elektronicznej nale2y kierowat na adres:
zozsuchabeskidzka@wn.nl

7.6. Przeslanie korespondencji na inny adres lub numer ni2 zostalo to okre5lone powy|ej
moZe skutkowa6 tym, ie zamawiajEcy nie bQdzie m6g} zapoznai siq z treSciq przekazanej
informacji we wlaSciwym terminie.

7.7. Wykonawcy mogq zwr6ci6 siq do zamawiajqcego o wyjaSnienie tre6ci specyfikacji.
Wyia6nienia tre6ci specyfikacji oraz iej ewentualne zmiany bqdq dokonywane zgodnie z
art. 38 ustawy. Zamawiajqcy preferuje korespondenciq w formie elektronicznej. Wnioski
o wyja6nienie tre6ci specyfikacji nale2y przesylai na adres mailowy podany w punkcie
7.5 w formie umoiliwiajqcej kopiowanie treSci pisma i wklejenie jej do innego
dokumentu.
Wnioski i zapytania nale2y skladai do kofica dnia, w kt6rym uplywa polowa terminu na
skladanie ofert tj. do 31..1.0.2017r.

7.8. Kontaktw sprawach nie zwiqzanych z wyia6nianiem tre5ci specyfikacji:
Sabina Steczek Agnieszka Hajdyla, Agnieszka Paierska tel. {33) 872-33-23.

VIIL Termin zwiqzania ofert4.
Wykonawca pozostaje zwi4zany zlo2onq ofertq przez okres 30 dni od uplywu terminu
skladania ofert.

IX. Spos6b przygotowania oferty,
9.1. Oferte nale?y sporzqdzi6 w .iqzyku polskim, w formie pisemnej.
9.2. Do oferty nale2y d.ol4czyt nastqpuiace dokumenty:

9.2.1. Wypelniony i podpisany przez osoby upowainione do reprezentowania
wykonawcy formularz oferty, sporz4dzony wedlug wzoru stanowiEcego zalqcznik
nr 1 do specyfikacji.

9.2.2. OSwiadczenia wymienione w rozdziale 6.1-6.4 specyfikacji.
9.2.3. Pelnomocnictryo - do reprezentowania wykonawcy w postqpowaniu albo do

reprezentowania wykonawcy w postQpowaniu i zawarcia umowy, je2eli osoba
reprezentuiaca wykonawcq w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia nie jest
wskazana jako upowa2niona do jego reprezentacii we wla6ciwym rejestrze lub
ewidencii dzialalnoSci gospodarczej.

9.2.4. Wykazy zrealizowanych uslug (celem oceny doSwiadczenia Wykonawcy, zgodnie
z opisem w rozdz. XII- opis kryteri6w oceny).

9.3. Wskazane iest aby wszystkie zapisane strony oferty byly ponumerowane.
9.4. Wskazane iest aby wszystkie strony oferty byly zszyte, zbindowane lub w inny spos6b

trwale zleczone w celu zapobie2enia ich dekompletacji.
9.5. Wszelkie poprawki lub zmiany treSci kt6regokolwiek dokumentu wchodzEcego w

sklad oferty muszq byi parafowane wtasnorqcznie przez osobq upowa2nion4 do
reprezentowania wykonawcy.

9.6. Wskazane jest aby pierwsza stronQ oferty przetargowej stanowit spis tre6ci
zawieraj4cy wykaz dokument6w wchodzqcych w sklad oferty, z podaniem numeru
strony oferty, na kt6rej dany dokument sig znajduie oraz ilo56 wszystkich stron oferty.

l,
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9.7. Przedstawienie propozycji rozwi4zai alternatywnych lub wariantowych nie bqdzie
brane pod uwagq i spowoduje odrzucenie oferty.

9.8. Wykonawcy ponosz4 wszelkie koszty zwiEzane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty.
9.9. Ka2dy wykonawcamoie zlo2y6 tylko jedn4 ofertg.
9.10. Zamawiajqcy nie ujawni informacii stanowiacych taiemnicq przedsiqbiorstwa w

rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeieli wykonawca nie
p6iniej ni2 w terminie skladania o fertzastrzeie,2e nie mogq one by6 udostqpnione
oraz wykaie,2e zastrze2one informacie stanowiE ta.iemnicq przedsiQbiorstwa. W
takim wypadku wskazane jest, aby oferta skladala siq z dw6ch rozdzielonych czqSci.

Czq66 pierwsza oznaczona napisem ,,Dokumenty iawne" powinna zawiera6 wszystkie
wymagane dokumenty okreSlone w specyfikacji, z wyj4tkiem informac)i bqdqcych w

ocenie wykonawcy taiemnic4 przedsiqbiorstwa. Informacje stanowi4ce taiemnicq
przedsigbiorstwa powinny byt zloLone w drugiej czqSci oferty oznaczonej napisem
,,lnformacie zastrzezone".W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio
poufno3ci informacji, Zamawiaj4cy nie bierze odpowiedzialno3ci za ewentualne
ujawnienie ich tre5ci. Wykonawca nie mo2e zastrzec informacji, o kt6rych mowa w
art. 85 ust.4 ustawy.

9.11. Wykonawca mo2e zmienii lub wycofai ofertq przed uplywem terminu skladania ofert.
W przypadku zmiany oferty wykonawca winien zlo2yi jednoznaczne pisemne
oSwiadczenie o tym co ijak zostaio zmienione oraz dokumenty wymagane w zwiqzku
ze zmian1. Calo56 powinna byi zlo?ona w kopercie oznakowanej ,,ZMIANA OFERTY".
Wszystkie wymagania dotyczEce skladania ofert dotycz4 16wnie2 przypadku zmiany
oferty. W przypadku wycofania oferty wykonawca winien zloiyt jednoznaczne
pisemne o6wiadczenie o wycofaniu oferty. Podczas otwarcia ofert Zamawiaiacy
sprawdzi skuteczno5i zlo|onego o5wiadczenia w powiazaniu z dokumentami
zlo2onymi w ofercie, kt6rej dotyczy wycofanie. W przypadku skutecznego wycofania
oferty informacje w niej zawarte nie zostanA odczytane - zostanie ona zwr6cona
wykonawcy.

9.12.W przypadku zlo2enia oferty, kt6rej wyb6r prowadziiby do powstania u zamawiajqcego
obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug,
zamawiaj4cy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionel w niej ceny
podatek od towar6w i uslug, kt6ry mialby obowiqzek rozliczyi zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, skladajqc ofertq, winien poinformowai Zamawiaiqcego, czy
nyb6r oferty bgdzie prowadzii do powstania u zamawiajqcego obowi4zku
podatkowego, wskazujqc nazwq (rodzaj) towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub
Swiadczenie bqdzie prowadzi6 do jego powstania, oraz wskazuj4c ich wartoii bez
kwoty podatku. le2eli zloiono ofertq, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u

Zamawiaiacego obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w
i usiug, do ceny najkorzystnieiszei oferty lub oferty z na)niisz4 cene dolicza siq
podatek od towar6w i uslug, kt6ry zamawiaj4cy mialby obowi qzekrozliczyi zgodnie z
tymi przepisami. W zwiqzku z tym, w takim przypadku cena podana przez takiego
vlykonawcq w ofercie jako ,,cena brutto" nie mo2e zawiera6 podatku VAT, kt6ry
zamawiaj4cy bgdzie mial obowiqz ek rozliczyi.

9.13. Ofertq naleiy zlo2yt w zamknigtei kopercie. Koperta powinna by6 zamkniqta w spos6b
gwarantujEcy zachowanie w poufnosci iei zawartosci oraz zabezpieczaiacy iej
nienaruszalno3i do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna byi zaadresowana
wedlug poni2szego wzoru:
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Nazwa i adres wykonawcy

zEspor. optEKI zDRoworNEl DzrAr, zAMOwrEri puBLICzNycH

34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. Szpitaha 22
OFERTA NA:
Pakiet nr 1

Pelnienie funkcii Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizaci4 inwestycji ,,Poprawa bilansu
energetycznego budynk6w Szpitala w Suchej Beskidzkiej poprzez modernizacie ir6dla ciepla wraz wymianq

instalacli sanitarnych"
Pakiet nr 2

Uslugi doradcze przy $yborz e wykonawcy oaaz realizacii prowadzonych prac i rozliczeh
( proickt nr RPMP.04.03.02-12-032L / L6')

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Malopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WMl,
Dzialanie 4.3 Poprawa efektownoSci energetycznei w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddzialania

4.3.2 Kompleksowa modernizacia energetyczna budynk6w uiytecznoSci publiaznej - spr
Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP / 7 4 / t7

0ferowany Pakiet nr..................
Nie otlvierai przed 06.11.2017 r. godz, 11:00*

Dostarczya do Sekretariatu blok C, I piqtro

*w pta,padka qniary lemtiw tklatlania ofert nabA upial obowitli!/jqE @ktaalry) *nzit

9.1.4. Wskazane jest, aby wykonawca umieScii w kopercie zawierajqcej ofertq r6wnie2
osobn4 kopertq zawierajqca dokumenty zastrzeione, je|eli zachodzi przypadek
okre6lony w punkcie 9.10.

X. Termin oraz mieisce skladania i otwarcia ofert.
10.1. Miejsce i termin sktadania ofert.

Oferty naleZy sklada6 w Sekretariacie Zespolu Opieki Zdrowotne.j w Suchej Beskidzkiej,
BIok C, I pigtro, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, nie p62niej ni2 do dnia
06,11.,2017 r. godz. 10:00. Oferty zlo2one po terminie zostan4 zwr6cone zgodnie z art.
84 ust. 2 ustawy.

10.2. Miejsce itermin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert odbqdzie siq w dniu 06.11.2OL7 r. godz. 11:00, w Dziale Zam6wief
Publicznych Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22.
Podczas otwarcia ofert zamawiajqcy poda informac.je okre6lone w art.86 ust.4 ustawy.

10.3. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiaj4cy zamieSci na stronie internetowej
informacje dotyczEce:
a) kwoty, jakq zamierza przeznaczy6 na sfinansowanie zam6wienia;
b) firm oraz adres6w wykonawc6w,kt5rzy zloiyl\ oferty w terminie;
cJ ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji i warunk6w platno5ci

zawartych w ofertach.
Informacje te zostanE zamieszczone na stronie internetowej www.zozsuchabeskidzka.pl
w miejscu, w kt6rym zostalo zamieszczone ogloszenie o przedmiotowym postepowaniu.

XI. Spos6b obliczenia ceny.
11.1. Cena podana w ofercie musi uwzglgdniai wszystkie koszty i podatek VAT (z

zastrzeZeniem przypadku, o kt6rym mowa w punkcie 9.12 specyfikacjiJ.
11.2. Wszystkie warto5ci cenowe naleiy poda6 w zlotych (z zaokr4gleniem do dw6ch miejsc

po przecinku).
11.3.W Formularzu oferty nale2y podai cene netto oraz brutto [z podatkiem VAT). W

przypadku, o kt6rym mowa w punkcie 9.12 specyfikac.ii podana przez wykonawcq cena
jako,,cena brutto" nie mo2e zawiera6 podatku VAT obowi4zujqcego w Polsce.

11.4. Warto66 pakietu jest to suma wszystkich jego skladnik6w, kt6re s4 iloczynem
iloSci i ceny jednostkowe, netto x stawka VAT.
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XII. Krlteria oceny ofert, ich znaczenie oraz spos6b oceny ofert.
12.l.Ocen ia ne kryteria i ich ranga w ocenie.

Pakiet nr 1

12.2. Spos6b obliczania wartoSci punktowej poszczeg6lnych kryteri6w
A. Cena oferty Cnx 100ptk. =Cx50 o/o

CK

Wszelkie uDustv i rabatv beda odliczone od wartosci koncowei ofertv

gdzie: Cn - na;ni2sza cena zlo2ona w calo6ci zam6wienia
Ck - cena propon owana przez danego oferenta
C - ilo6t punkt6w uzyskanych przez oferenta

b) Do5wiadczenie Wykonawcy
Liczba punkt6w przydzielona w tym kryterium ustalona zostanie w oparciu o wypelniony przez

Wykonawcg ruykaz (w Zal4czniku nr 1l w kt6rym wykonawca winien wskazai i2 w okresie

ostatnich 3 lat pelnil funkcjq inspektora nadzoru w pro.iektach wsp6lfinansowanych ze 6rodk6w
Unii Europejskie j,wrazz dowodami potwierdzaj4cymi ich nale2yte rvykonanie.

Punktacja za doSwiadczenie bqdzie obliczona na podstawiewzoru:

Liczba wykonanych realizacji udokumentowanych przez Oferenta
x 40o/o

Najwiqksza liczba wykonanych realizacji spo516d wszystkich ofert

Pakiet nr 2

12.2. Spos6b obliczania wartoSci punktowej poszcze96lnych kryteri5w
A. Cena oferty

Cn x 100 ptk. =Cx60Vo
CK

Wszelkie upusty i rabaty bqde odliczone od wartosci koficowei ofertv

Cn - najni2sza cena zlo2ona w calo6ci zam6wienia
Ck - cena propon owana przez danego oferenta
C - iloSd punkt6w uzyskanych przez oferenta

Kryterium oceny Ranqa Spos6b oceny
Cena Wg wzoru

DoSwiadczenie Wykonawcy Wg wzoru

Krvterium oceny Ranga Spos6b oceny
C ena 600/o Wg wzoru

DoSwiadczenie Wykonawcy 400/o Wg wzoru

gdzie'.
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600/o

40o/o
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b) DoSwiadczenie Wykonawcy

Liczba punkt6w przydzielona w tym kryterium ustalona zostanie w oparciu o wypelniony przez

Wykonawcq wykaz (w Zal4czniku nr 1), w kt6rym wykonawca winien wskazai i2 w okresie

ostatnich 3 lat bral udziai w realizacji projekt6w wsp6lfinansowanych ze Srodk6w Unii

Europejskiej.

Punktacja za do5wiadczenie bqdzie obliczona na podstawie wzoru:

Liczba wykonanych realizacji udokumentowanych przez Oferenta
x 40o/o

Najwigksza liczba wykonanych realizacji spoS16d wszystkich ofert

XIII. Informacie o formalnoSciach, iakie powinny zosta6 dopelnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego.

13.1. Zamawiajqcy poinformuje niezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:

13.1.1. wyborze najkorzystniejsze.i oferty, podajqc nazwq albo imiq i nazwisko, siedzibq albo
miejsce zamieszkania i adres, je2eli iest miejscem wykonywania dzialalnoSci
wykonawcy, kt6rego ofertg \ rybrano, oraz nazr."y albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy, .je2eli sq miejscami wykonpvania dzialalnoSci
wykonawc6w, kt6rzy zloiyli oferty, a tak2e punktacjq przyznan4 ofertom w ka2dym
kryterium oceny ofert ii4cznq punktacjq,

1 3. 1.2. wykonawcach, kt6rzy zostali wykluczeni,
13.1.3. wykonawcach, kt6rych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w

przypadkach, o kt6rych mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku r6wnowa2noici lub braku
spelniania r+ymagari dotyczqcych wydajnoSci lub funkcjonalnoSci,

13.1.4. uniewaznieniu postepowania - podajqc uzasadnienie faktyczne i prawne.
Informacie, o kt6rych mowa w pkt. 10.1.1. i 10.1.4. zostanE zamieszczone na stronie
internetowej.

73.2. Zamawiajqcv przeSle umowq wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana albo zaprosi
go do swojej siedziby w celu podpisania umowy.

13.3. W przypadku wyboru oferty zlozonej przez wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq
o udzielenie zam6wienia publicznego zamawiajqcy moie ZEdat - przed zawarciem
umovly - umowy reguluj4ce.i wsp6lpracg tych vuykonawc6w.

XV. Wz6r umowy.
Wz6r umowy stanowi zaiqcznik nr 3 i 3a do spccyfikacji.

,

XVI. Srodki ochrony prawnei.

XlV. Zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy.
W niniejszym postQpowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
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Wykonawcy przysluguj4 przewidziane w ustawie Srodki ochrony prawnej w postaci
odwolania oraz skargi do sqdu. Szczeg6lowe zasady wnoszenia Srodk6w ochrony prawnej
oraz postqpowania toczonego wskutek ich wniesienia okreila Dziai VI ustawy.
Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu i specyfikacji przysluguj4 r6wnie2
organizac)om wpisanym na listg, o kt6re.j mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

ZalEcznikil
1. Formularz oferty - zal4cznik nr 1.

2. 0pis przedmiotu zam6wienia- zalqcznik nr 1a
3. OSwiadczenia wykonawcy - zalEcznik nr 2,2a
4. Wz6r umowy - zalAcznik nr 3 i 3a

()
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