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SPECYFIKACJA

ISTOTNY CH WARU N K6W ZAM 6W I T N IA

Pelnienie funkcli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizaciE inwestycii
(c2956 l)

Przebudowa pomieszczeh na Dzienny Oddzial Chemioterapii Onkologicznej
w ramach Proiektu o numerze RPMP.12.07,03-12-0629177 pn. ,,Kompleksowa modcrnizacja

i wyposaZenie oddzial6w szpitalnych ZOZ Sucha Bcskidzka - I)zicnncgo Chenriotcrapii
Onkologicznei, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno - Itolol:,niczcgo t raz z lllokiem porodowyDr"
zloionym w postepowaniu konkursowym nr RPMP.12,01.03-lZ.OO-72-O3l/77 ogloszonyIrl w ramach

Regionalnego Programu Operacyinego Wojew6dztwa Malopolskiego na lata 2014-2020 (IipO WM)
do Dzialania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Iroddzialania 12,1.3 Infrastruktura ochrony

zdrowia o znaczeniu subregionalnym - SI,R

0gloszenie o zam6rvieniu zostalo opublikowane w Biul

5
www.zozsuchabeskidzka.pl w

wywleszone o

Kod Wsp6lnego stownika CPV : 7 1247 OOOI
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I. Dane Zamawiai4cego.
1.1. Nazwa i adres zamawiaj4cego oraz adres strony internetowej zamawia.j4cego:

Zcsp6l Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 22,34-2OO Sucha Beskidzka

'IEL: (033) 872-3r-o0
FAX: [033) B7z-3l-ll

c-mail: zozsuchabcskidzka@wp.pl
ltttp / / www.zozsuchabeskidzka.pl

ITEGON: 000304415, NIP: 552-12-7 4-352

II. Informacie o96lne.
2.1. Tryb udzielenia zam6wienia:

Zam6wienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawq z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zam6wiefi publicznych (tekst jednolity: D2. U. 2 2077 r. po2. 157 9), zwanq dalej,,ustawE",
w trybie przetargu nieograniczonego. Wartosi zam6wienia nie przekracza
r6wnolvartoSd kwoty okre6lonej 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
Pz.p.

2.3. Podstawa prawna opracowania SIWZ:
. ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.P2p, [tekst jedno]ity: D2.U.2201,7 r. poz.1579)
. RozporzEdzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie

rodz.aj6w dokument6w, jakich mo2e 2Edai. zamawiaiEcy od wykonawcy
w postqpowaniu o udziclenie zam6wienia (Dz.U.z27 lipca 2016r. po2.7726),

o l\ozporz4clzenic Prezcsa llady Ministr6w z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie
Sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowrEcego podstawq przeliczenia
wartoSci Zam6wicri I'ublicznych (Dz. U. poz. 2477 229 grudnia 2017r.],

. RozporzEdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dn\a 22 grudnia 2017r. w sprawie kwot
wartoSci Zam6wierl oraz konkurs6w, od kt6rych jest uzaleiniony obowi4zek
przekazywania ogloszefi UOPWE (Dz. lJ. po2.2479 z dnia 29 grudnia 2017r.1,

. Kodeks Cywilny,

. lJstawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z
2003r. Nr 153, poz. 1503 zp62n.zm.)

2.4. W niniejszej procedurze przetargowei Zamawiaj4cy bqdzie jednakowo traktowal
wszystkie podmioty ubiegaj4ce siq o zam6wienie publiczne, zapewniajqc zachowanie
uczciwej konkurencji i r6wne traktowanie oraz zgodnie z zasadami proporcjonalno5ci i
przejrzysto6ci.

2.5. Oferenci ponoszE wszelkie koszty zwiEzane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty. Zaleca
sig, aby oferent zdobyi wszelkie informacje, kt6re mogq by6 konieczne do przygotowania
oferty oraz podpisania umowy.

2.6. Przygotowujqc ofertq wykonawca winien dokladnie zapozna(. siQ z zawarto6ciE
wszystkich dokunrent6w skladajEcych siq na SIWZ, kt6r4 nale2y odczyttrwae wraz z
ewentualnymi modyfi kacjami i zmianami wnoszonymi przez ZamawiajEcego.

2.7. Formularz specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia jest udostqpniany
zainteresowanym oferentom w siedztbie zamawiaj4cego,34-200 Sucha Beskidzka ul.
Szpitalna 22, B\ok"B", pietro IV, oraz na stronie internetowe,
www.zozsuchabeskidzka.pl.

Zamawiajqcv inlormuje, i2 istnieJe mo2liwoSi uniewa2nienia postQpowania w sytuacii,
gdyby (rodki nie zostaty przyznane, a okolicznosd tal€ zaistnialaby w trakcie
prowadzonego postqpowania.
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III. Opis przedmiotu zam6wienia
3.1. Przedmiotem zam6wienia jest pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad

realizaclq inwestycji ,,Przebudowa pomieszczeri na Dzienny Oddziai Chemioterapii
0nkologicznej" w zakresie wszystkich rob6t budowlanych objgtych przedmiotem umowy
w petnym zakresie okreilonym w pkt. 3.4.a),l4cznie z robotami koniecznymi do wykonania,
a nie ujQtymi w dokumentacji projektowej i niemo2liwymi do przewidzenia na etapie
podpisywania umowy.

3.2. Szczeg6lowy opis zadania dotyczqcego inwestycji objqtej uslug4 nadzoru inwestorskiego
zawiera dokumentacja projektowa oraz STWIOR znajdujEca sie w siedzibre Zamawiajqcego
oraz na stronie internetowei :wwwzozsuchabeskidzka.pl w zakladce zam6wienia publiczne-
tytul postepowania ,,Przebudowa pomieszczeh na Dzienny Oddzial Chemioterapii
Onkologicznei ramach Projektu o numerze RPM P.12.01.03-12-0629 /17 ..."
ZamawiajEcy zaleca, aby Wykonawcy zapoznali sig z w/w dokumentacjq oraz dokonali wlzji
lokalnej obiektu.

3.3. Warto5i naklad6w przeznaczonych na wykonanie rob6t budowlanych i instalacyjnych
wynosi 1.644.000,00 zi brutto.

3.4. 0bowiqzki Wykonawcy:
Obowi4zki Inspektora nadzoru inwestorskiego:
a) zakres czynnoSci okreSlonych w ustawie z dnia 07 -07 -1994r. - Prawo budowlane (Dz. tJ. z 201.0

r. Nr 243, poz. 1623 z p6in. zm.) z wylqczeniem rob6t elektrycznych i niskoprqdowych;
bJ reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnoSci jej realizacji

z projektem i pozwoleniem na budowq, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznei;
c) sprawdzanie .iako6ci wykonanych rob6t i wbudowanych wyrob6w budowlanych, zgodnie z

wymaganiami STWIORB, dokumentacjq projektowq oraz prakryka in2yniersk4 oraz kontrola
dokument6w potwierdzajEcych dopuszczenie tych material6w do obrotu i stosowania w
budownictwie, a w szczeg6lnoSci zapobieganie zastosowania wyrob6w budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych;

d) sprawdzanie r odbi6r rob6t budowlanych i instalacyjnych ulega.jqcych zakryciu lub zanikajqcych,
uczestniczenie w pr6bach i odbiorach technicznych instalacji oraz przygotowanie i udziai
w czynno(ciach odbioru wykonanych prac;

e) potwierdzenie faktycznie wykonanych rob6t oraz usunigcia wad, a takie kontrolowaltie
rozliczefi budowy i bie2qce informowanie o terminowo:ici wykonania rob6t,

f) weryfikacja dokumentacji i rozliczeiy,
g) uczestniczenie w naradach roboczych, w pracach Komisji w trakcic prowadzcnia

rob6t, w trakcie dokonywania ich odbioru, w trakcie odbioru wykonywanych
napraw i usuniqtych usterek, celem przedstawienia danych do przygotowania wniosk6w o
platnoSi w ramach rozliczenia zadania inwestycyjnego, oraz w trakcie przeglqdu
gwarancyjnego, przez caly czas trwania gwarancji okre6lonej w umowie z wykonawcq rob6t
budowlanych;

hJ Zamawiajqcy wymaga, aby Inspektor Nadzoru Inwestorskiego byl codziennie na budowie i
na ka2de wezwanie Zamawiajqcego oraz w sytuac.iach problematycznych ( problemy
zwi4zane z realizacj4 rob6t ) i/lub naglych, i/lub awaryjnych oraz w tral<cie odbioru
koricowego. Wymagana jest obecno6i w miejscu prowadzenia rob6t w odstqpach czasu
zabezpieczaj4cych skuteczny i prawidlowy nadz6r. Wykonawca winien wykazai siq
dyspozycyinoSciq odpowiedniq do pelnienia nadzoru rob6t bgdqcych przedmiotem
niniejszego postgpowania;

iJ udzielanie Wykonawcy rob6t wszelkich dostqpnych informacji i wyja5nieh dotyczqcych
realizowanego zadania inwestycyinego;
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j) podejmowanie decyzji o wstrzymaniu czqSci lub calo6ci rob6t w sytuacjach okre6lonych w
warunkach umowy na roboty budowlane oraz powiadamianie niezwlocznie o takich
zdarzeniach Zamawiajqcego;

l<) wnioskowanie o usunigcie z terenu budowy ka2dej osoby zatrudnione) przez Wykonawcq
rob6t budowlanych, kt6ra zachowuje sig niewla3ciwie lub jest niekompetentnaj

lJ sporzqdzanie protol<oi6w koniecznoSci na roboty dodatkowe oraz zamienne po uprzednim
ich zaakceptowaniu ich przez Zamawiajqcego;

m) sprawdzanie wyceny rob6t dodatkowych i zamiennych oraz kontrola rozltczen wykonanych
rob6t budowlanych;

nl sprawdza:rie iloSci iwartoSci wykonanych rob6t, bqdEcych podstawq rozltczert finansowych
Zanrawiajqcego z Wyl<onawc4 rob6t;

oJ sprawdzanie zgodno6ci fal<tur Wykonawcy rob6t budowlanych z dokumentami odbioru i

wcze6niejszymi dokumentami rozlicze n iowym i,

p) przeglqd l<ompletnej dol<umentacji powykonawczej.

3.6. Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
3.7.Zamawiaj4cy nic przcwidujc udzielenia zam6wieri, o kt6rych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 7

[zam6wicnie dodatl<owe).
3.8. Zamawiajqcy zastrzega obowiEzck osobistego wykonania przez wykonawcq zam6wienia.
3.9. Zamawiajqcy nie przewiduje wymagari, o kt6rych mowa w art. 29 ust. 3a

ustawy(zatrudnienie na podstawie umowy o pracqJ.
3.l0. Zamawiaiqcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3.11. Zamawiaj4cy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
3.L2. Zamawiajqcy nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu w postqpowaniu.
11.13. Warunki platno6ci - przclew clo 60 dni.
l3.13.1.Platno6i rcalizowana bqdzie w 2 ratach. Pierwsza w polowie prac po dokonanym odbioru

rob6t, druga po zakorlczcniu zadania.

IV. Termin wykonania zam6wienia:
[Jmowa zostanie zawarta na okrcs trwania inwestycji , do czasu bezusterkowego odbioru rob6t

V, Warunki udzialu w postqpowaniu i podstawy wykluczenia
5.1, O udzielenie zam6wienia mogq ubiegad sig wykonawcy, kt6rzy nie podlegajq

wykluczeniu oraz spelniaja warunki udzialu w postepowaniu.
5.2. Warunl<i udzialu w postQpowaniu:

5.2.1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalnoSci zawodowej,
o ile wynil<a to z odrqbnyclt przepis6w:

. Wykonawca winien byt czlonkiem wla6ciwej izby samorzqdu zawodowego, zgodnie z
wymogamiart. 12 ust.7 ustawy Prawo budowlane.

5.2.2. sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiaj4cy nie okreSlii warunku w tym zakresie.

5.2.3. zdolno66 techniczna lub zawodowa:
o Wyl<onawca rnusi speinia6 wymogi niezbgdne do pelnienia samodzielnej funkcji

technicznei w budownictwie okreilone ustawE 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 wykonlruvania nadzoru inwestorskiego stwierdzone decyzjq w
specjalno6ci okre5lonej w art. 14 ust. 1 punkt 2,4 Prawa budowlanego {Dz. rJ. z 2010 r.
Nr 243,po2.1623 zp6z.Zm.) .

5.3, Wyl<onawca rno2e 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
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konkretnego zam6wienia, polegai na zdolno6ciach technicznych lub zawodowych Iub
sytuacji finansowej Iub ekonomiczne.j innych podmiot6w, niezale2nie od charakteru
prawnego i4czqcych go z nim stosunk6w prawnych.
Wykonawca, kt6ry polega na zdolno6ciach lub sytuacji innych podmiot6w musi
udowodnii Zamawiajacemu , 2e realizujqc zam6wienie, bgdzie dysponowat niezbqdnymi
zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lnoSci przedstawiaj4c zobowiEzanie tych
podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasob6w na potrzeby realizacji
zam6wienia.
Zamawial4cy oceni, czy udostqpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolno6ci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajq na
wykazanie przez wykonawcA spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz zbada,
czy nie zachodzq wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt6rych mowa w aft. 24
ust. l pkt 73-23.W odniesieniu do warunk6w dotyczqcych wyltsztalcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doSwiadczenia, wykonawcy mogq polegat na zdolnoSciach innych
podmiot6w, ie6li podmioty te zrealizujE roboty budowlane lub uslugi, do realizacji
kt6rych te zdolnoSci s4 wymagane.
Wykonawca, kt6ry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w,
odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowiqzal siq do udostqpnienia zasobow, za
szkodg poniesion4 przez zamawiajqcego powstalq wskutek nieudostgpnienia tych
zasob6w, chyba 2e za nieudostqpnienie zasob6w nie ponosi winy.
Je2eli zdolno5ci techniczne lub zawodowe lub sytuacla ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o kt6rym mowa w ust. 1, nie potwierdzalE spelnienia przez wykonawcg
warunk6w udzialu w postepowaniu lub zachodz4 wobec tych podmiot6w podstawy
wykluczenia, zamawiajqcy zaiilda, aby wykonawca w terminie okre6lonym przez
Zamawiaj4cego zastEpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami Iub zobowiqzal
sig do osobistego wykonania odpowiedniej czqSci zam6wienia, jeieli wykaie zdolnoSci
techniczne lub zawodowe lub sytuacjq finansowq lub ekonomicznq, o kt6rych mowa w
pierwszym zdaniu.

VI. Oiwiadczenia lub dokumenty potwierdzajqce spelnianie warunk6w udziatu w
postqpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
6.1. Do oferty kaZdy wykonawca musi dolqczy( aktualne na dzieri sktadania ofert

o5wiadczenie w zakresie wskazanym w zalqczniku nr 2 i 2a do specyfikacji. Informacje
zawarte w oSwiadczeniu bqdq stanowii wstqpne potwierdzenie, 2e wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postqpowaniu.

6.2. W przypadku wsp6lnego ubiegania sig o zam6wienie przez wyl<onawc6w o:iwiadczenie,
o kt6rym mowa w punkcie 6.L specyfikacji sklada ka2dy z wykonawc6w wsp6lnie
ubiegajqcych siq o zam6wienie. OSwiadczenie to ma potwierdza6 spelnianie warunk6w
udzialu w postgpowaniu w zakresie, w kt6rym kaidy z wykonawc6w wykazuje
spelnianie warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

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

6.4. Wykonawca, kt6ry powoluje siq na zasoby inr.rych podmiot6w, w celu wykazania bral<u
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia w zakresie, w jakim powo.luje
siq na ich zasoby, warunk6w udziatu w postgpowaniu sklada takZe o6wiadczenie, o
kt6rym mowa w punkcie 6.1 specyfikacji, dotyczqce tych podmiot6w.

6.5. Zamawiajqcy przed udzieleniem zam6wienia, wezwie wykonawcA, kt6rego oferta
zostala najwy2ej oceniona, do zlo2enia w wyznaczonym terminie, nie kr6tszym ni2 5 dni,
aktualnych na dzief zto2enia nastqpujqcych oSwiadczefi lub dol<urnent6w:

6.5.1, Kserokopia uprawnieh do pelnienia samodzieinej funkcji technicznej w budownictwie
okreSlone ustawE z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.z2O1,O r. Nr 243,
po2.1623 z p6z.Zm.), a w tym winien posiada6 uprawnienia budowlane, do

,
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wykonywania nadzoru inwestorskiego stwierdzone decyzl4 w spec.jalnoSci okreSlonej
wart. 14 ust. l punl(t2 Prawa budowlanego (Dz.U.z2070 r. Nr 243, poz. 7623 z p6i.
zm.) .

6.5.2.Kserokopia potwierdzai4ca czlonkostwo wlaiciwej izby samorzqdu zawodowego,
zgodnie z wymogami art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane.

6.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o l<t6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowi4zany bgdzie do przekazania
ZamawiajEccmu o6wiadczcnia o przynale2noSci lub braku przynale2noSci do tej samej
grupy kapitalowcl, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zlozeniem
o6wiadczenia, wykonawca mo2e przedstawii dowody,2e powiEzania z innym
wykonawcq nic prowadz4 do zakl6cenia konkurencii w postgpowaniu o udzielenie
zam6wicnia.

6.7. W zakresie nic urcgulowanym specyfikacjq, zastosowanie majq przepisy Rozp orzqdzenia
Ministra Rozwoiu z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj6w dokument6w, jakich mo2e
iEda( z.amawiajqcy od wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia.

6.8. Wykonawcy mogq wsp6lnie ubiega6 sig o udzielenie zam6wienia w rozumieniu art. 23
ust, 1 ustawy.
6.8.1. Wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy sig o udzielenie zam6wienia publicznego (np.

czlonkowie konsorcjum, przedsigbiorcy prowadz4cy dzialalno6i w formie sp6lki
cywilnejJ sq zobowi4zani ustanowi6 Pelnomocnika do reprezentowania ich w
postQpowaniu albo do reprezentowania ich w postepowaniu i do zawarcia umowy.

6.8.2. W tal(im przypadku wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy sig o udzielenie zam6wienia
publicznego sE zobowiEzani do zloienia w ofercie Pelnomocnictwa
ustanawiaj4cego Pelnomocnika, o kt6rym mowa w rozdziale VIII specyfikacji,
Pelnomocnictwo powinno zawierai umocowanie do reprezentowania w
postgpowaniu lub do reprezentowania w postqpowaniu i zawarcia umowy.

VII. Informacjc o sposobic porozumiewania siq Zamawiai4cego z wykonawcami,
przekazywania o6wiadczeri lub dokumenttlw oraz wskazanie os6tl uprawnionych do
porozumicwania siq z wyl<onawcami

7.1. W niniejszym postqpowaniu oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje sq
przekazywane faksem lub drog4 elektronicznE. Zawsze dopuszczalna iest forma
pisemna. fe2eli zamawiajqcy lub wykonawca przekazuj4 o6wiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz infornracje za po:irednictwem faksu lub przy uiyciu Srodk6w
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu
uslug drog4 elel(tronicznq, ka?da ze stron na 2qdanie drugiej strony niezwlocznie
polwicrdza fakt ich otrzyma nia.

7 .2. Oferta musi byt zlozona w formie pisemnej.
7.3. Korespondencjq w formie pisemnej wykonawcy sq zobowi4zani wysylad bEdl skladai na

adres: Zesp6i Opieki Zdrowotnej Sekretariat Blok C, I pigtro, ul. Szpitalna 22, 34-200
Sucha Bcskidzka .

7.4. Korespondr:ncjq w formic laksu wykonawcy sq zobowiqzani przesylat na numer (33J
872-3L-L1.

7.5. Korespondcncjq w lormic elektronicznej nale2y kierowa6 na adres:
zozs r tclr a b es l<idzka @ w o. n I

7.6. Przeslanie korespondencji na inny adres lub numer niz zostalo to okre5lone powy2ej
mo2e skutkowa6 tym,2c zamawi{qcy nie bqdzie m6gl zapozna( siq z tre6ci4 przekazancj
informacji we wlaSciwym terminie.

7.7.Wykonawcy mogq zwr6ci6 siQ do zamawiajqcego o wyja5nienie tre3ci specyfikacji.
WyjaSnienia tresci specyfil<acji oraz jej ewentualne zmiany bgdq dokonywane zgodnie z
art. 38 ustawy. Zamawiajqcy preferuje korespondencjq w forntie elektronicznej. Wnioski
o wyjaSnienie tre5ci specyfikacji nale2y przesyla6 na adres mailowy podany w punkcie

I
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IX. Spos6b przygotowania oferty.
9.1. Ofertq naleiy sporz4dzi6 w jqzyku polskim, w formie pisemnej.
9.2. Do oferty naleiy dolqczyi nastqpujEce dokumenty:

9.2.1. Wypetniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania
wykonawcy formularz oferty, sporzqdzony wedlug wzoru stanowiqcego zalqcznik
nr 1 do specyfikacji.

9.2.2. Oiwiad,czenia wymienione w rozdziale 6.1-6.4 specyfikacji.
9.2.3. Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postgpowaniu albo do

reprezentowania wykonawcy w postqpowaniu i zawarcia umowy, je2eli osoba
reprezentuiaca wykonawcq w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia nie jest
wskazana jako upowaZniona do jego reprezentac)i we wla6ciwym rejestrze lub
ewidencji dziatalno5ci gosp od,arczej.

9.2.4. Wykazy zrealizowanych uslug (celem oceny do5wiadczenia Wykonawcy, zgodnie
z opisem w rozdz. Xll- opis kryteri6w oceny).

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

trwale zlqczone w celu zapobieienia ich dekompletacji.
9.5. Wszelkie poprawki lub zmiany tre6ci kt6regokolwiek dokumentu wchodzqcego w

sklad oferty muszq byi parafowane wlasnorgcznie przez osobq upowaZnionq do
reprezentowania wykonawcy.

9.6. Wskazane jest aby pierwsz4 stronq oferty przctargowej stanowii spis treSci
zawierajqcy wykaz dokument6w wchodzqcych w sklad oferty, z podaniem numeru
strony oferty, na kt6rej dany dokument siq znajduje oraz ilo6i wszystkich stron oferty.

9.7. Przedstawienie propozycji rozwi1zafi alternatywnych lub wariantowych nie bgdzie
brane pod uwagq i spowoduje odrzucenie oferty.

9.8. Wykonawcy ponoszq wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zto2eniern oferty.
9.9. Ka2dy wykonawcamo2e zloiy( tylko jednq ofertq.
9.10. Zamawiaj4cy nie ujawni informacji stanowiECych tajemnicA przedsigbiorstwa w

rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je2eli wykonawca nie
p6Zniej ni2 w terminie skladania ofert zastrzeie,2e nie mog4 one by6 udostgpnione
orazwykaie,2e zastrzezone informacje stanowiq tajemnicq przedsigbiorstwa. W
takim wypadku wskazane jest, aby oferta sktadala siq z dw6ch rozdzielonych czqSci.
Czq66 pierwsza oznaczona napisem ,,Dokumenty jawne" powinna zawieraa wszystl(ie
wymagane dokumenty okreSlone w specyfikacji, z wyjqtkiem informacji bgd4cych w
ocenie wykonawcy taiemnicE przedsigbiorstwa. Informacje stanowiqce tajemnicq
przedsiqbiorstwa powinny byt zloLone w drugiej czq6ci oferty oznaczonej napisem
,,lnformacje zastrze2one".W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio
poufnoSci informacji, Zamawiajqcy nie bierze odpowiedzialnoSci za ewentualne
ujawnienie ich treSci. Wykonawca nie moZe zastrzec informacji, o kt6rych mowa w
art. 86 ust. 4 ustawy.

7.5 w formie umo2liwiajqcej kopiowanie tre5ci pisma iwklejenie 1ej do innego dokumentu.
Wnioski i zapytania npl-e2y skladai do kolica dnia, w l<t6ryrl uplywa polowa tenlinu t)a
skladan ie ofer j. do.l^1. OS.ZO t s r.

7.8. Kontakt w sprawach nie zwiqzanych z wyjaSnianiem treSci specyfikacji:
Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyla, Agnieszka Pajerska tel. (33) 872-33-23.

VIII. Termin zwiqzania ofert4.
Wykonawca pozostaje zwi4zany zloZonq ofert4 przez okres 30 dni od upl),\,lr'u terminu
skladania ofert.



f,
(

Fu n d usze
Eu ro pej s kie
Program Reqionalny

$\, uRt oPoLSt(A
Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalneqo

9.11. Wykonawca mo2c zmicnii lub wycofai ofertq przed uply"wem terminu skladania ofert.
W przypadku zmiany oferty wykonawca winien zlo2y6 jednoznaczne pisemne
oSwiadczenie o tym co i iak zostalo zmienione oraz dokumenty wymagane w zwi4zku
zc zmianq. Calo66 powinna by(. zlo2ona w kopercie oznakowanej ,,ZMIANA OFERTy".
Wszystkie wymagania dotycz4ce skladania ofert dotycz4 r6wnieZ przypadku zmiany
ofcrty. W przypadku wycofania oferty wykonawca winien zloiyt. jednoznaczne
pisemnc oSwiadczenie o wycofaniu oferty. Podczas otwarcia ofert Zamawiaj4cy
sprawdzi skutecznoit zlo2onego oSwiadczenia w powiqzaniu z dokumentami
zlo2onymi w ofcrcie, l<t6rej dotyczy wycofanie. W przypadku skutecznego wycofania
ofcrty informacjc w nicj zawarte nie zostana odczytane - zostanie ona zwr6cona
wyl<onawcy.

9.12. W przypadku zlo2enia ofcrty, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u zamawiajqcego
obowi4zku podatkowcgo zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug,
zamawiajqcy w celu oceny takiei oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towar6w i uslug, kt6ry mialby obowiqzek rozliczyt. zgodnie z tymi
prze pisami. Wykonawca, skladajqc ofertQ, winien poinformowai Zamawiaj4cego, czy
wyb6r oferty bgdzie prowadzii do powstania u zamawia.j4cego obowi4zku
podatkowego, wskazuj4c nazwq (rodzaj) towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub
6wiadczenie bqdzic prowadzi6 do jego powstania, oraz wskazuj4c ich wartoSi bez
kwoty podatku. leieli zlo2ono ofertq, kt6rei wyb6r prowadzilby do powstania u
Zamawiaj4cego obowiqzku podatkowego z1odnre z przepisami o podatku od towar6w
i uslug, do ceny naikorzystnieiszei oferty lub oferty z najni|szq cenq dolicza siq
podatek od towar6w i uslug, kt6ry zamawiaj4cy mialby obowi4zek rozliczyi zgodnie z
tymi przeplsami. W zwiqzku z tym, w takim przypadku cena podana przez takiego
wykonawcq w ofercie jako ,,cena brutto" nie moie zawiera(. podatku VAT, kt6ry
zamawiajqcy bgdzie miai obowiqz ek rozliczy(,

9.13. Ofertq nalaiy z.loiyt w zamkniqtej kopercie. Koperta powinna byd zamkniqta w spos6b
gwarantujqcy zachowanie w poufno6ci jej zawarto3ci oraz zabezpieczajqcy jej
nicnaruszalnoi6 do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna by6 zaadresowana
we dlug wzoru:

a, ptUPadk Z iakJ htl/?ila *lalania (in na/ery apkai obowi41aj4t1 @kt,@/,tJ) teilril

zEsp6r. oprEKr zDRoworNEl DzlAr. zAMowrE[r puBLIczNycH
34-200 SUCHA BESKIDZI(A, ul. Szpitalna 22

OFERTA NA:
I'clnicnic funkcji Inspcktora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacjq inwcstycji

(czq66 I)
I'rzcbudowa pomicszczefi na Dzienny Oddzial Chcmioterapii Onkologicznei

w ramach Projektu o numerze RPMP.12,Ol,O3-72-0629 / 17 pn.,,Kompleksowa
modcrnizacja i wyposaicnie oddzial6w szpitalnych zOZ Sucha Beskidzka - Dzicnncgo
Chcmiotcrapii Onkologicznci, Nconatologicznego oraz Ginekologiczno - Poloiniczego

wraz z Blokiem Porodowym"

9.14. Wskazane jest, aby wykonawca umie(cil w kopercie zawierajqcej ofertq r6wnie2
osobnq kopertg zawierajqca dokumenty zastrzezone, jeZeli zachodzi przypadek
okreSlony w punkcie 9.10.

Nazwa i adres wykonawcy

Nr sprawy: ZOZ,V,o1o/DZP / 27 / 18
Nie otwieraf przed 21.05,2018 r. godz. 11:00*

Dostarczyd do Seketariatu blok C,l pietro

1
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X. Termin oraz mieisce skladania i otwarcia ofert.
10.1. Miejsce itermin skladania ofert.

Oferty naleiy skladai w Sekretariacie Zespotu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,
BIok C, I piqtro, ul. Szpitalna ZZ, 34-ZOO Sucha Beskidzl<a, nie p6Zniej ni2 do dnia
21.05.2018r. godz. 10:00. oferty zlozone po terminie zostanq zwr6cone zgodnie z art.
84 ust. 2 ustawy.

10.2. Miejsce itermin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert odbedzie siq w dniu 21.05.201t].r. godz. 11:00, w Dziale Zam6wieri
Publicznych Zespolu 0pieki Zdrowotnei w Suchej Beskidzkicj, ul. Szpitalna 22.
Podczas otwarcia ofert zamawiajqcy poda informacje okreslone w art. B6 ust.4 ustawy.

10.3. Niezwiocznie po otwarciu ofert ZamawiajEcy zamie3ci na stronie internetowej
informacje dotyczqce:
a) kwoty, jak4 za mierza przeznaczyC na sfinansowanie zam6wienia;
b) firm oraz adres6w wykonawc6w, kt6rzy zlo2yli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji i warunk6w platno6ci

zawartych w ofertach.
Informacje te zostanA 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 uwzglqdniai wszystkie koszty i podatek VA'l' (z

zastrzeZeniem przypadku, o kt6rym mowa w punkcie 9.12 specyfikacji).
11.2. Wszystkie wartoSci cenowe nale2y poda6 w ztotych (z zaokrEgleniem do dw6ch miejsc

po przecinkuJ.
11.3.W Formularzu oferty nale2y podaf cene netto oraz brutto (z podatkiem VAT). W

przypadku, o kt6rym mowa w punkcie 9.12 specyfikacji podana przez wykonawcg cena
jako,,cena brutto" nie mo2e zawierai podatku VAT obowiqzujqccgo w I)olscc.

XII. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz spos6b occny ofert.
12.1.Oceniane krytcria iich ranga w ocenie.

Wg wzoru

12.2. Spos6b obliczania wartoSci punktowej poszczeg6lnych kryteri6w.
A. Cena oferty en_y,_100_plt- = C x 60%

CK

Wszelkie upusty i rabaty bqde odliczone od warto3ci koricowei oferty

gdzre: Cn - najni2sza cena zlo2ona w calosci zam6wienia
Ck - cena proponowana przez danego oferenta
C - ilo56 punkt6w uzyskanychprzez oferenta

b) DoSwiadczenie Wykonawcy
Liczba punkt6w przydzielona w tym kryterium ustalona zostanie w oparciu o wypehriony przcz
Wykonawcq wykaz ( w Zai4czniku nr 1) w kt6rym wykonawca winien wshazai i2 w okresie
ostatnich 3lat pelnit funkcjq inspektora nadzoru w projektach wsp6thnansowanych ze Srodl<6w
Unii Europelskiej, wraz z dowodami potwierdzajqcymi ich naleZyte wyl<onanie.

,

Kryterium oceny Ranqa Spos6b oceny
Cena 600/o Wg wzoru

DoSwiadczenie Wykonawcy 400/o



6a
Fund usze
Eu ropej s kie
Program Reqionalny

e,r\, Ir4RroPoLSl(A
Unia Europejska

EuropejskiFundusz
Rozwoju Regionalnego

Punl(tacja za doiwiadczenie bgdzie obliczona na podstawie wzoru:

Liczba wykonanych realizacji udokumentowan ych przez 0ferenta
I= x 40o/o

Najwigksza liczba wykonanych realizacji spoS16d wszystkich ofert

Wynik
Wynik bqdzie traktowany jako warto56 punktowa oferty, zaokrqglony do 2 miejsc po przecinku.
Oferta, kt6ra przedstawia naJ korzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punkt6w w
oparciu o ustalone kryterial zostanie uznana za najkorzystniejszA, pozostale oferty zostanq
sklasyfikowane zgodnie z. iloSciq uzyskanych punkt6w. Realizacja zam6wienia zostanie
powierzona wykonawcy, kt6ry uzyska najwylsz4 iloSd punkt6w.

XIIL Informacie o formalno3ciach, iakie powinny zostat dopelnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego.

13.1. Zamawiajqcy poinformuje niezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:
13.1.1. wyborzc najkorzystniciszcj ofcrty, podajqc nazwq albo imig i nazwisko, siedzibq albo

miejscc zamicszkania i adres, ieZeli iest mieiscem wykonJrwania dzialalnoSci
wykonawcy, kt6rego ofertq wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy, je2eli sq miejscami wykonywania dzialalno(ci
wykonawc6w, kt6rzy zlo|y'li oferty, a takie punktacjq przyznana ofertom w ka2dym
krytcrium oceny ofcrt i lqcznq punktacjq,

13.1.2. wykonawcach, kt6rzy zostali wykluczeni,
13.1.3. wykonawcach, kt6rych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w

przypadkach, o kt6rych rnowa w art. 89 ust.4 i 5, braku r6wnowa2no6ci lub braku
spelniania wymagarl dotyczqcych wydajnoSci lub funkcjonalnoSci,

13.1.4. unicwa2nieniu postqpowania - podajqc uzasadnienie faktyczne i prawne.
lnformacje, o kt6rych nlowa w pkt. 10.1.1. i 10.1.4. zostanE zamieszczone na stronie
internetowei.

13.2. Zamawiajqcy przcSlc umowq wykonawcy, kt6rego oferta zostaia wybrana albo zaprosi
go do swojej siedziby w celu podpisania umowy.

13.3. W przypadku wyboru oferty zloionej przez wykonawc6w wsp6lnie ubiegaiacych sig
o udzielenie zam6wie nia publicznego zamawiaiqcy moie iqdat - przed zawarciem
umowy - umowy regulujqcej wsp6Ipracq tych wykonawc6w.

XlV, Zabez.piec7,enic naleiytego wykonania umowy.
W ninicjszym postQpowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia nale2ytego
wykonania umowy.

XV. Wz6r umowy.
Wz6r umowy stanowi zalqcznik nr 3 do specyfikacji

XVL Srodki ochrony prawnei.
Wyl<onawcy przyslugujq przewidziane w ustawie Srodki ochrony prawnej w postaci
odwolania oraz skargi do sqdu. Szczeg6lowe zasady wnoszenia Srodk6w ochrony prawnej
oraz postqpowania toczonego wskutel< ich wniesienia okre6la Dzial VI ustawy.
Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu ispecyfikacji przyslugujq r6wnie2
organizacjom wpisanym na listg, o l(t6rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

\
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Zalacznikii
1. Formularz oferty - zalEcznik nr 1.

2. OSwiadczenia wykonawcy - zalecznik nr 2,2a
3. Wzdr umowy - zalqcznik nr 3
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