
Zesp6l Opieki Zdrowotnei
w Suchei Beskidzkiei

ul. Szpitalna 22

Sucha Beskidzka dnia 03.07.2018r.

Dotyczy postepowania prowadzonego w trybie:

przetargu nieograniczonego
o udzielenie zam6wienia publicznego o wartosci szacunkowej poni2ej prog6w okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

na:

Robofy zwiqzane z modernizacjq

,,Pakiet nr 1- chodnik6w przy Szpitalu w Makowie Podhalafskim,

Pakiet nr 2- chodnik6w i podjazdu dla karetek przy Szpitalu w Suchei Beskidzkiei"

Ogloszenie o zam6wieniu zostalo opublikowane w Biuletynie Zam6wieri publicznych w dniu
Dq d{ li .poa nr 581 910 . *y*iesz^one na tablicy og}oszef w siedzibie Zamawiajqcego w miejscu
publicznie dostqpnvm * aniu 05 l)-[ l'i r. oraz na stronie internetowej wwwzozsuchabeskidzka.pl
* ani, 05 Ji 11 

"
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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNK6W

ZANI6WIENIA



ZawartoS6 specyfikacii :

1. Postanowienia SIWZ
2. Zal4cznik nr 1

3. Zalqcznik nr 2

4. Zal4czniknr 2a

5. Zal4cznik nr 3
6. Zal4czniknr 4
7 . Zal4cznik nr 5
B. ZalEcznik nr 6 i 6a
9. Zal4cznik nr 7 i7a

Rozdzialy od I do XXV
Formularz oferty
OSwiadczenie Wykonawcy dotycz4ce przeslanek wykluczenia z
postepowania
OSwiadczenie Wykonawcy dotycz4ce spelniania
warunk6w udzialu w postqpowaniu
Wz6r umowy
0Swiadczenie RODO
Informacja w sprawie grupy kapitalowej
Przedmiary rob6t
Mapy sytuacyjne

Specyfikacja istotnych warunk6w zam6wienia zawiera 12 stron.
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POSTANOWIENIA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

(srwz)

ROZDZTAL t. ZAMAWTAIACY (NAZWA I ADRES)
Zesp6l Opieki Zdrowotnei

ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka
TEt: (033) 872-31-oo
FAX: (033) 872-31-tt

e-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl
}rttp / / www,zozsuchab eski dzka.pl

REGON: 000304415, NIPt 552 -12-7 4-352

ROZDZIAT, II. TRYB UDZIELENIA ZAMoWIENIA PUBLICZNEGO

Zam6wienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wiefi
publicznych (tekt iednolity: Dz. U. z 2077 r. poz. 7579 z p6'niejszymi zmianamiJ, zwanq dalej
,,ustaw4", w trybie przetargu nieograniczonego. Wartosi zam6wienia nie przekracza r6wnowartosi
lavoty okre6lonej w przepisach wykonawczych rvydanych na podstawie art. 11 ust. I ustawy.
2.7. Podstawa prawna trybu udzielenia zam6wienia publicznego-art.10 ust.1 oraz art. 39 -46

Pzp.
2.2. Podstawa prawna opracowania SIWZ:

. ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp, (tekst jednolity: Dz. U. z 20'1,7 r. poz. lS79 z p62. zm.)

. RozporzEdzenie Ministra Rozwo,u z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzai6w
dokument6w, iakich moi,e 24dat. zamawiajqcy od wykonawcy
w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz. U. z 27 lipca 2076r. poz. 7726),

. Rozporz4dzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 28 grudnia 20\7 r. w sprawie
Sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowiqcego podstawq przeliczenia wartoSci
Zam6wiei Publicznych (Dz.U. poz. 2477 z 29 grudnia 2017r.),

o Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie kwot
warto6ci Zam6wieri oraz konkurs6w, od kt6rych iest uzaleiniony obowi4zek
przekazywania ogloszeri UOPWE (Dz.U.poz.2479 z dnia 29 grudnia 2017r.J,

. Kodeks Cywilny,

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr
153, poz. 7503 z p62. zm)

2.3. W niniejszej procedurze przetargowei Zamawiaiacy bgdzie .iednakowo traktowal wszystkie
podmioty ubiegaj4ce siq o zam6wienie publiczne, zapewniajac zachowanie uczciwej
konkurencji i16wne traktowanie oraz zgodnie z zasadami proporcjonalnoSci i przejrzystoSci.

2,4. Oferenci ponosza wszelkie koszry zwiqzane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty. Zaleca siq,
aby oferent zdobyl wszelkie informacje, kt6re mog4 byi konieczne do przygotowania oferty
oraz podpisania umorvy.

2.5. Przygotowujac ofertq wykonawca winien dokladnie zapoznat. sig z zawartoscia wszystkich
dokument6w skladai4cych siq na SIWZ, kt6rE naleZy odczypat. wraz z ewentualnymi
modyfi kaciami i zmianami wnoszo nymi przez Zamawiajacego

2.6. Formularz specyfikacii istotnych warunk6w zam6wienia jest udostqpniany zainteresowanym
oferentom w siedzibie zamawiaj4cego, 34-200 Sucha Beskidzka ul. Szpitalna 22, Blok "8",
piQtro IV, oraz na stronie internetowej www.zozsuchabeskidzka.ol.

ROZDZIA.T, III, OPIS PRZEDMIOTU ZAM6WIENIA
3.1. Przedmiotem zam6wienia jest rvyb6r Wykonawcy, kt6ry wykona na rzecz Zamawiajqcego tj.
Zespolu 0pieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkie.i, roboty polegaj4ce na modernizacji:
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Pakiet nr 1- chodnik6w przy Szpitalu w Makowie Podhalahskim,
Pakiet nr 2- chodnik6w i podlazdu dla karetek przy Szpitalu w Suchei Beskidzkiei

okreSlone we Wsp6lnym Slowniku Zam6wieri (CP[ jako 45223300-9

?) \.,ceac'Alarrn ^nic nrTarlrrri^trr zernAvriania catpioraie lltltolnilri ni A i A, - nrzodrnierrr rnhrit
oraz mapy sytuacyine stanowiece zal4cznik nr 7 i 7a.
Zamawiajqcy o6wiad,cza, Le dopuszcza rozwiEzania r6wnowaine opisy,wanym w SIWZ oraz wszystkich
zalqcznikach.
Ilekro6 w niniejszej SIWZ i zal4cznikach stanowi4cych jej integraln4 cze36 [specyfikacja techniczna
rvykonania i odbioru rob69 przedmiary, rysunki, proiekty, itp.J, przedmiot zam6wienia iest opisany ze
wskazaniem znak6w towarowych, patent6w, pochodzenia, norm, europejskich ocen technicznych,
specyfikacji technicznych, system6w referencii technicznych i materiai6w z podaniem producenta to
przyjmuje siq, 2e wskazaniom takim towarzysz4wazy ,,lub r6wnowa2ne". W zwi4zku z art 29 do 31
Prawa zam6wie6 publicznych dopuszcza siq ujQcie w skladane.l ofercie przetargowej, a nastepnie
zastosowanie rozwi,4zai podanych w dokumentacii, o kt6rei mowa wyzej, pod warunkiem
zapewnienia parametr6w technicznych i jakoSciowych nie gorszych ni2 okre5lone w tej dokumentacji.
3.3. Obowi4zki Wykonawcy:

o wykonawca udzieli min. 2-letniei gwarancji na wykonanq robotq,
. Zamawiajqcy Wznaczy miejsce skladowania odpad6w Wykonawca zobowi4zany jest na

wlasny koszt i wlasnymi Srodkami do ich usunigcia,
. prace zwi4zane z modernizacjq odbyvvai siq muszq w trakcie normalnego funkcionowania

Szpitali.
o wlaSciwego utrzymania i zabezpieczenia placu budowy,
r umoiliwienia wstepu na plac budowf/ pracownikom organ6w panstwowego nadzoru

budowlanego i vvyznaczonym pracownikom Zamawia,aceSo,
. przestrzegania zasad Srodowiskovyych obowi4zujqcych u Zamawiaj4cego,
. uporzadkowania terenu budorvy po zakoriczeniu rob6t, pozostawienie go w

stanie z przed rozpoczqcia rob6t i przekazaniaZamawiaiEcemu w terminie
ustalonym na odbi6r rob6t,

. zapewnienia warunk6w bezpieczefistwa bhp i p.po2, zgodnie z wymogami
obowiazujEcymi u Zamawiaj4cego, okre6lonymi w $ 7 projektu umowy.

o w razie wyst4pienia wad i usterek powykonawczych usuniqcia ich w terminie do 7 dni.
. ZamawiaiEcy wymaga, aby roboty byly wykonywane przez osoby zatrudnione na umowq

o pracq zgodnie z art.29 ust 3a Ustawy Pzp
3.4. Zamawiaj4cy wyznaczy inspektora nadzoru do kontroli prowadzonych prac modernizacyjnych.
3.5. Cena oferty.
3.5.1.Zamawiaj4cy informuje, 2e cena za wykonanie zam6wienia jest cen4 kosztorysow4

ustalonE na podstawie kosztorysu ofertoweso opracowaneso w pelnej formie. Wykonawca jest
zobowi4zany do podania l4cznej ceny wraz z naleinym podatkiem VAT na dziefi skladania
oferty przetargowe) za wykonanie rob6t objQtych niniejszym zam6wieniem (zgodnie ze
wzorem oferty przetargowej zal4cznik Nr 1 do SIWZ).

3.5.2. Zakres rob6t, kt6ry,est podstaw4 do okre6lenia tej ceny, musi byi zgodny z zakresem rob6t
okre6lonym w przedmiarze rob6t wyszczeg6lnionym w ZaiEczniku Nr 6 i/lub 6a do SIWZ.

3.5.3. Cena musi zawierai wszelkie koszty zwi4zane z realizaciE zadania, \,\,),nikaiAce wprost z
przedmiar6w rob6t i map sytuacyjnych oraz niniejsze, SIWZ jak r6wnie2 nastqpui4ce koszty:
wszelkich rob6t przygotowawczych, porzqdkowych, zagospodarowania placu remontu,
utrzymania zaplecza, dozorowania remontu, wywozu nadmiaru gruzu i innych czynno5ci
niezbqdnych do wykonania przedmiotu zam6wienia.

3.S.4.Skutki finansowe jakichkolwiek blqd6w dokumentacji obci42aj4 wylqcznie Wykonawcq
niniejszego zam6wienia, w zwiqzku z czym, Wykonawca musi przewidziei wszelkie
okoliczno6ci, kt6re mog4 wplyn46 na cenq, o kt6rej mowa w punkcie 1.

3.5.5. W zwi4zku z powy2szym wymagane jest od Wykonawc6w bardzo szczeg6iowe
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sprawdzenie
zam6wienia.

3.5.6.Cena musi by6 wyra2ona w zlotych polskich niezaleinie od wchodz4cych w niej sklad
element6w. Tak obliczona cena bqdzie brana pod uwagq w trakcie wyboru oferty
najkorzystniejszej.

3.5.7. Cena okreilona wedlug wymog6w okre5lonych powyiej przez Wykonawce zostanie
ustalona na okres wa2no6ci umowy i nie bqdzie podlegala zmianom.

3.6. Terminy obowi4zui4ce przy wykonaniu zam6wienia.

przedmiar6w rob6t oraz sprawdzenie w terenie warunk6w wykonania

3.8.
3.9.
3.10.

Zamawiaj4cy dopuszcza mo2liwoSci skladania ofert czqdciowych na pakiety.
Wymagany termin platno6ci wynosi 60 dni,
Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
Zamawiajacy nie przewiduie udzielenia zam6wie6, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7
(zam6wienie dodatkowe).
ZamawiaiAcy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez wykonawcg
kluczowych czq6ci zam6wienia.
ZamawiaiAcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiaj4cy nie przewidule rozliczenia w walutach obcych.
ZamawiaiAcy nie przewidule zwrotu koszt6w udzialu w postqpowaniu.

3.11

3.13.
3.74.
3.15.

ROZDZIAL IV. Okres obowi4zywania umowy:
Umowa z wybranym Wykonawcq zostanie zawarta na czas okre5lony - do 30.09.2018r.

ROZDZIAL V. Warunki udzialu w postQpowaniu i podstawy wykluczenia
5.1.0 udzielenie zam6wienia mog4 ubiegad siq wykonawcy, kt6rzy nie podlegajq wykluczeniu oraz
spelniajq warunki udzialu w postqpowaniu.
5.2. Warunki udzialu w postgpowaniu:
5.2.1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre3lonej dzialalnoSci zawodowej, o ile wynika
to z odrqbnych przepis6w:

ZamawiaiAcy nie okre6lil warunku w tym zakresie.
5.2.2. sytuacja ekonomiczna lub finansowa:

Zamawia,ECy nie okre6lit warunku w tym zakresie.
5.2.3. zdolnoSi techniczna lub zawodowa:

Zamawiaj4cy nie okreSlil warunku w tym zakresie.
.5.3. Wykonawca mo2e w celu potrvierdzenia spelniania warunk6w, o kt6rych mowa w punkcie 5.2
specyfikacji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam6wienia, lub jego
czq6ci, polegai na zdolno5ciach technicznych lub zawodorryych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznei innych podmiot6w, niezaleznie od charakteru prawnego lqczqcych go z nim stosunk6w
prawnych.
Wykonawca, kt6ry polega na zdolnoiciach lub sytuacji innych podmiot6w musi udowodni6
Zamawiajqcemu, 2e realizuj4c zam6wienie, bqdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami tych
podmiot6w, w szczeg6lnoSci przedstawiaj4c zobowi4zanie tych podmiot6w do oddania mu do
dyspozyc)i niezbgdnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia.
Zamawiajqcy oceni, czy udostqpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnoSci techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacia finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj4 na wykazanie przez wykonawcq

r/iii
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3.6.1, Planowany termin podpisania umowy z wybranym oferentem - 5 dni od daty ogloszenia
wyniku postqpowania.
3.6.2. Planowany termin rozpoczecia prac - po podpisaniu umowy.
3.6.3. Termin realizacji makymalnie do 30.09.2018r.
3.6.4. Warunki platnoSci - przelewem w terminie 60 dni od daty odbioru rob6t i wystawienia

faktury.



spe+niania warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz zbada, czy nie zachodzq wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o kt6rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23.
W odniesieniu do warunk6w dotycz4cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do6wiadczenia,
wykonawcy mogq polega6 na zdolno3ciach innych podmiot6w, jeSli podmioty te zrealizuj4 roboty
budowlane lub uslugi, do realizac.ii kt6rych te zdolno3ci sE r+ymagane.
Wykonawca, kt6ry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w, odpowiada
solidarnie z podmrotem, kt6ry zobowiAzal siq do udostqpnienia zasob6w, za szkodq poniesionq przez
zamawiajEcego powstalq wskutek nieudostqpnienia tych zasob6w, chyba 2e za nieudostqpnienie
zasob6w nie ponosi winy.
fe2eli zdolno6ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o
kt6rym mowa w ust. 1, nie potwierdzajE spelnienia przez wykonawcq warunk6w udzialu w
postgpowaniu lub zachodz4 wobec tych podmiot6w podstawy wykluczenia, zamawiaj4cy zaiL4da, aby
wykonawca w terminie okreSlonym przez Zamawia)4cego zastapil ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami lub zobowi4zal siQ do osobistego wykonania odpowiedniej czq6ci zam6wienia, jeieli
rvykaie zdolno6ci techniczne lub zawodowe lub sytuacjq finansowq lub ekonomicznq, o kt6rych mowa
w pierwszym zdaniu.

ROZDZIAL VI. OSwiadczenia lub dokumenty potwierdzaiace spelnianie warunk6w udzialu w
postQpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
6.1. Do oferty ka2dy wykonawca musi dol4czyi aktualne na dzieri skladania ofert o6wiadczenie w

zakresie wskazanym w zai4czniku nr 2 i Za do specyfikac,i. Informacie zawarte w
oSwiadczeniu bqd4 stanowi6 wstepne potwierdzenie, 2e wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spelnia warunki udzialu w postqpowaniu.

6.2.W przypadku wsp5lnego ubiegania sig o zam6wienie przez wykonawc6w o6wiadczenie, o
kt6rym mowa w punkcie 6.1 specyfikacji sklada ka2dy z wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych
siq o zam6wienie. O6wiadczenie to ma potwierdza6 spelnianie warunk6w udzialu w
postepowaniu w zakresie, w kt6rym ka2dy 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 postepowaniu.

6.4. Wykonawca, kt6ry powoluje siq na zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia w zakresie, w jakim powoluie siq na
ich zasoby, warunk6w udzialu w postqpowaniu sklada tak2e o6wiadczenie, o kt6rym mowa w
punkcie 6.1 specyfikacji, dotycz4ce tych podmiot6w.

6.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o

kt6rej mowa w art.86 ust.5 ustawy, zobowi4zany bgdzie do przekazania
Zamawia,Ecemu o5wiadczenia o przynale2no6ci lub braku przynale2noSci do tej samej
grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zlo?eniem
oSwiadczenia, wykonawca mo2e przedstawit dowody, 2e powi4zania z innym wykonawcq
nie prowadz4 do zakl6cenia konkurencji w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia.

6.6. W zakresie nie uregulowanym specyfikacjE, zastosowanie maj4 przepisy Rozporzqdzenia
Ministra Rozwoju z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj6w dokument6w, jakich mo2e
i4dat. zamawiaj4cy od wykonawcy w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia.

6.7. Wykonawcy mog4 wsp6lnie ubiega6 siq o udzielenie zam6wienia w rozumieniu art. 23 ust. 1

ustawy.
6.7.1. Wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy siq o udzielenie zam6wienia publicznego (np.

czlonkowie konsorcjum, przedsiqbiorcy prowadz4cy dzialalnoS6 w formie sp6lki
cywilnejJ sq zobowi4zani ustanowii Pelnomocnika do reprezentowania ich w
postepowaniu albo do reprezentowania ich w postepowaniu i do zawarcia umowy.

6.7.2.W takim przypadku r,uykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy siq o udzielenie zam6wienia
publicznego sq zobowiqzani do zloienia w ofercie Pelnomocnictwa ustanawlaiAcego
Pelnomocnika, o kt6rym mowa w rozdziale VIII specyfikacji. Pelnomocnictwo powinno
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zawiera6 umocowanie do reprezentowania w postQpowaniu lub do reprezentowania w
postqpowaniu i zawarcia umowy.

6.8. KLAUZULA INFORMACYJNA NA PODSTAWIE ART. 13 RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. I i2 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE) 2016/679 zdniaZT
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b frzycznych w zwi4zku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne
rozporz4dzenie o ochronie danychJ (Dz. Urz. UE L 779 z 04.05.2076, str. 1), dalei ,,RODO", informujg,
2e:
. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zesp6l Opieki Zdrowotnei w Suchej

Beskidzkiei z siedzib4 w Suchej Beskidzkie.i, ul. S zpitalna 22;

' inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnei jest Pan Marek Sadowski
email masad@zozsuchabeskidzka.pl

r Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgd4 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwiEzanym z w fw postQpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego;

. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bqdE osoby lub podmioty, kt6rym udostqpniona
zostanie dokumentacja postqpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustarvy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zam6wiefi publicznych [Dz. U. z 2077 r.po2.7579 i 2018), dalej ,,ustawa
pzp" l. Pani/Pana dane osobowe bqdq przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakoflczenia postqpowania o udzielenie zam6wienia, a jeieli czas trwania umowy
przekracza 4lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

' obowi4zek podania przez Pani4/Pana danych osobowych bezpo3rednio Pani/Pana dotycz4cych
.jest wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy Pzp, zwi4zanym z udzialem w
postQpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekrarenc,e niepodania okre6lonych
danych wynikaj4 z ustawy Pzp;

. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bqd4 pode.imowane w spos6b
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;. posiada Pani/Pan:
- napodstawie art. 15 RODO prawo dostqpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowanra Pani/Pana danych osobowych ";
- na podstawie art. 18 RODO prawo 24dania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osoborvych z zastrzeieniem przypadk6w, o kt6rych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

. nie przys.luguje Pani/Panu:
- w zwi4zku z art. 17 ust.3lit. b, d lub e RODO prawo do usuniqcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6r),rn mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyZ podstaw4 prawnE przetwarzania Pani/Pana danych osobowych iest art. 6 ust. 1 lit.
c RODO.

' Wyiainienie: informacja w q/m zakresie jest wymagana, jeZeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzajqcego istnieje obowiqzek Wznaczeniq inspektora ochrony danych osobowych,
'" Wyiainienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moie skutkowa' zmianq wyniku postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego qni zmianq postanowiei umowy w zakresie niezgo(lnym z ustawq Pzp oraz nie mo2e
naruszaC integralnoici protokolu oroz jego zalqcznikdw,
*'Wyiqinienie: prowo do ograniczenio przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowwania, w celu
zapewnienia korzystqnia ze {rodk6w ochrony prawnej lub w celu ochrony praw [nnej osoby fizycznej tub prownej, lub z uwogi na
waine wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub pafistwa czlonkowskiego.

"*n' 
rfiil'il$Io"-"'o

Str-dra 7 z 12
e..hl " tt4ct'r(



ROZDZIAL VII. Informacie o sposobie porozumiewania siQ Zamawiai4cego z wykonawcami,
przekazywania oSwiadczef lub dokument6w oraz wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania sig z wykonawcami

7.1.W niniejszym postqpowaniu oiwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje s4
przekazywane faksem lub drog4 elektronicznA. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna..le2eli
zamawiaj4cy lub wykonawca przekazuj4 odwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za po6rednictwem faksu lub przy u2yciu Srodk6w komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 Iipca 2002 r. o Swiadczeniu uslug droga elektroniczna, kaida ze
stron na 2Edanie drugiej strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

7.2. Oferta musi byt. zlo2onaw formie pisemnej.
7.3. Korespondencjq w formie pisemne, wykonawcy sa zobowiAzani wysylat bqdi sklada6 na

adres: Zesp6l Opieki Zdrowotnei Sekretariat Blok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha
Beskidzka

7.4. KorespondencjQ w formie faksu wykonawcy s4 zobowi4zani przesylai na numer (33) 872-37-
77.

7.5. Korespondencjq w formie elektronicznej nale2y kierowa6 na adres: zozsuchabeskidzka@wp.pl
7.6. Przesianie korespondencii na inny adres lub numer ni2 zostalo to okreSlone powyZel mo2e

skutkowa6 tym, ze zamawiaiqcy nie bgdzie m6gl zapoznat siQ z tre5ciE przekazanej informacji
we wlaSciwym terminie.

7 .7 .Wykonawcy mogq zwr6cii siq do zamawiaj4cego o wyia3nienie tre5ci specyfikacji. WyjaSnienia
tre6ci specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany bgda dokonywane zgodnie z art. 38 ustawy.
Zamawiaj4cy preferuje korespondencjq w formie elektronicznej. Wnioski o wyjasnienie treSci
specyfikacji naleZy przesyla6 na adres mailo\,yy podany w punkcie 6.5 w formie umo2liwiajqcej
kopiowanie treSci pisma i wklejenie jej do innego dokumentu.
Wnioski i zapylania naleZy skladai do korica dnia, w kt6rym upil,wa polowa terminu na
skladanie o[ert tj. do ....16.....0t.20rc,

7.8. Kontakt w sprawach zwiqzanych z wyjaSnianiem tre6ci specyfikacji:
tel. [33J 872-33-23- Sabina Steczek, Agnieszka Ha.idyla, Agnieszka Pajerska.

ROZDZIAI, VIII. Termin zwiEzania ofert4.
Wykonawca pozostaie zwi4zany zlo|on4 ofert4 przez okres 30 dni od upiywu terminu skladania
ofert.

ROZDZIAT IX. Spos6b przygotowania oferty.
9.1. Ofertg nale2y sporz4dzii w )qzyku polskim, w formie pisemnej.
9.2. Do oferty naleiy dol4czy( nastqpuiace dokumenty:

9.2.1. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania wykonawcy
formularz oferty, sporz4dzony wedlug wzoru stanowiacego zai4cznik nr 1 do
specyfikacji.

9.2.2. Wypelniony i podpisany przez osoby upowainione do reprezentowania wykonawcy
kosztorys ofertowy.

9.2.3. OSwiadczenia wymienione w punkcie 6.1 specyfikacji ( zal4cznik nr 2 i 2a do SIWZ).
9.2.4. Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postepowaniu 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 re,estrze lub ewidencji
dzialalnoSci gospodarczei.

9.2.5. Zal4cznik nr 4 - oSwiadczenie ROD0 ( je2eli dotyczyl.
9.3. Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty byly ponumerowane.
9.4. Wskazane jest aby wszystkie strony oferty byly zszyte, zbindowane lub w inny spos6b trwale

zl4czone w celu zapobieienia ich dekompletacji.
9.5. Wszelkie poprawki lub zmiany tre6ci kt6regokolwiek dokumentu wchodz4cego w sklad oferty

muszE by6 parafowane wlasnorgcznie przez osobq upowa2nion4 do reprezentowania
wykonawcy.
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9.6. Wskazane iest aby pierwsz4 stronq oferty przetargowej stanowil spis tresci zawierajqcy wykaz
dokument6w wchodzqcych w sklad oferty, z podaniem numeru strony oferty, na kt6rej dany
dokument sig znajduje oraz ilosi wszystkich stron oferty.

9.7. Przedstawienie propozycii rozwi4zafi alternatywnych lub wariantowych nie bqdzie brane pod
uwagq i spowoduje odrzucenie oferty.

9.8, Wykonawcy ponosz4 wszelkie koszty zwi4zane z przygotowaniem i zloZeniem oferry.
9.9, Ka2dy wykon awca moile zloiyd tylko jednq ofertg.
9.10. Zamawiaj4cy nie ujawni informacji stanowi4cych tajemnicq przedsiqbiorstwa w rozumieniu

przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ie2eli wykonawca nie p6iniei ni2 w terminie
skladania ofert zastrzeZe, ze nie mog4 one by6 udostqpnione oraz wykaie, ie zastrzeZone
informacje stanowia taiemnicQ przedsiqbiorstwa. W takim wypadku wskazane iest, aby oferta
skladala siq z dw6ch rozdzielonych czq6ci. Czq56 pierwsza oznaczona napisem ,,Dokumenty
jawne" powinna zawiera6 wszystkie wymagane dokumenty okre6lone w specyfikacji, z
wyjqtkiem informacji bqdqcych w ocenie wykonawcy taiemnicE przedsiqbiorstwa. Informacje
stanowiece taiemnicQ przedsiebiorstwa powinny byt zlo|one w drugiej czqsci oferty
oznaczonei napisem ,,lnformacje zastrzeione". W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy
odpowiednio poufno5ci informacli, Zamawiajqcy nie bierze odpowiedzialnoSci za ewentualne
ujawnienie ich tre6ci. Wykonawca nie moZe zastrzec informacji, o lc6rych mowa w art. 86 ust.
4 ustawy.

9.11. Wykonawca mo2e zmieni6 lub wycofai ofertq przed uplywem terminu skladania ofert. W
przypadku zmiany oferty wykonawca winien zloZy( jednoznaczne pisemne o5wiadczenie o
tym co i iak zostalo zmienione oraz dokumenty wymagane w zwi4zku ze zmianq. Calosi
powinna byi zlo2ona w kopercie oznakowanej ,,ZMIANA OFERTY". Wszystkie wymagania
dotyczqce skladania ofert dotycza 16wnieZ przypadku zmiany oferty. W przypadku wycofania
oferty wykonawca winien zlo2yt. jednoznaczne pisemne o6wiadczenie o wycofaniu oferty.
Podczas otwarcia ofert Zamawiajqcy sprawdzi skuteczno56 zloionego o5wiadczenia w
powiEzaniu z dokumentami zlozonymi w ofercie, kt6rej dotyczy wycofanie. W przypadku
skutecznego wycofania oferty informacje w niej zawarte nie zostana odczytane - zostanie ona
zwr6cona wykonawcy.

9,72.W przypadku zlo2enia oferty, kt6re, wyb6r prowadzilby do powstania u zamawia.iqcego
obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug, zamawiajqcy w
celu oceny takie.i oferty doliczy do przedstawionei w niej ceny podatek od towar6w iuslug,
kt6ry mialby obowi4zek rozliczyi z1odnie z tymi przepisami. Wykonawca, skladajqc oferte,
winien poinformowai Zamawiajqcego, czy wyb6r oferty bqdzie prowadzi6 do powstania u
zamawiajqcego obowi4zku podatkowego, wskazu,4c nazwq (rodzaj) towaru lub uslugi, kt6rych
dostawa lub Swiadczenie bqdzie prowadzi6 do.jego powstania, oraz wskazujqc ich warto56 bez
kwoty podatku. le?eli zloioao oferte, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u
Zamawiajqcego obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug,
do ceny najkorzystnieiszej oferty lub oferty z nainiiszE cenq dolicza sig podatek od towar6w i
uslug, kt6ry zamawiaj4cy mialby obowiqzek rozliczyi zgodnie z tymi przepisami.W zwi4zku z
tym, w takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcq w ofercie jako ,,cena brutto"
nie mo2e zawierai podatku VAT, kt6ry zamawiajqcy bqdzie miai obowi4zek r ozliczyt.

9.13.ofertq nale,y zloiyt w zamknigtej kopercie. Koperta powinna by6 zamknigta w spos6b
SwarantujEcy zachowanie w poufnoSci jej zawartoSci oraz zabezpieczaiqcy jej nienaruszalno56
do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna byi zaadresowana wedtug poni2szego wzoru:
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Nazwa i adres wykonawcy

ZESP6I, OPIEKI ZDROWOTNE,J
DZIAL ZAM6WIEN PUBLICZNYCH

34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. Szpitalna 22
OFERTA W POSTEPOWANIU NA:

Roboty zwi4zane z modernizaciq
Pakiet nr 1- chodnik6w przy Szpitalu w Makowie Podhalariskim,

Pakiet nr.....
Nr sprawy: ZOZ.V.0l0/DZP / 46/18

Nie otwierad przed 25.07,2018 r. godz.77t00*

Dosta e do Sekretariatu blok C troI

*w ptapadku Vniary temiru skladatrio ofet rule\7 upisai obouiaqujay kktt/al,y) termi,,

9.1.4. Wskazane jest, aby wykonawca umie6cil w kopercie zawierajEcej ofertQ r6wnieZ osobna
kopertq zawieraj4ca dokumenty zastrzeilone, ieieli zachodzi przypadek oke6lony w punkcie
9.10.

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

Oferty nale2y skladai w Sekretariacie Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchei Beskidzkiej, Blok C,

I piqtro, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, nie p6iniei nii do dnia 25.07,2018 r, godz,
1O:00. Oferty zlo2one po terminie zostanE zwr6cone zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy.

10.2. Mieisce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert odbqdzie siq w dniu 25,07,2O18r. godz. 11:00, w Dziale Zam6wieri
Publicznych Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchei Beskidzkiej, ul. S zpitalna 22.
Podczas otwarcia ofert zamawiajqcy poda informacie okreSlone w art. 86 ust. 4 ustawy.

10.3. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiaiacy zamiesci na stronie internetowej informacje
dotycz4ce:
a) kwoty, iaka za mietza przeznaczyi na sfinansowanie zam6wienia;
b) firm oraz adres6w wykonawc6w,l*6rzy zlo2yli oferty w terminie;
c) ceny i warunk6w platno6ci zawartych w ofertach.
Informacje te zostane zamieszczone na stronie internetowej www.zozsuchabeskidzka.pl w
miejscu, w kt6rym zostalo zamieszczone ogloszenie o przedmiotowym postepowaniu.

ROZDZlAL XL Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz spos6b oceny ofert.
l,Oceniane ria i ich ran w ocenle.

A. Cena oferty Cnx 100 otk. = C x Ranga (600/o)

CK
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Kryteria oceny Ranga Spos6b oceny
Cena

Wg wzoru

0kres gwarancji 3Oo/o
Wg wzoru

Termin wykonania Wg wzoru

gdzie'. Cn - nainizsza cena zlo2ona w caloSci zam6wienia

Pakiet nr 2- chodnik6w i podiazdu dla karetek przy Szpitalu w Suchei Beskidzkiel

2.Spos6b obliczania wartosci punktowei poszczeg6lnych kryteri6w.

9Oo/o
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Ck - cena proponowana przez danego oferenta
C - ilo6i punkt6w uzyskanych przez oferenta

B. Okres gwarancii
Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesi4ce. Dlu2szy bqdzie oceniany wg wzoru.

Gk:t--1-0!-Plk- = G x Ranga (30%)
Gn

gdzie : Gn - naidlu2szy termin zlo2ony w calo6ci zam6wienia
Gk - termin proponowany przez danego oferenta

F - ilo56 punkt6w uzyskanych przez oferenta

C. Termin realizacii (maksymalny termin realizacii do 30.09,2018r)
On x 100 ptk. = 0xrangaxRanga [ 10%)

0k
gdzie i On - najkr6tszy okres realizacji zlo2ony w calo6ci zam6wienia

Ok - okres proponowany przez danego oferenta
O - iloSi punkt6w uzyskanych przez oferenta

ROZDZIAL XII. Informacie o formalnoiciach, iakie powinny zostaf dopelnione po wyborze
oferry w celu zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego.

12.1,. Zamawiaj4cv poinformuje niezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:
72.7.7.Wborze naikorzystniejszej oferty, podaj4c nazwq albo imiq i nazwisko, siedzibg albo

miejsce zamieszkania i adres, ie2eli jest miejscem wykonywania dzialalno6ci
wykonawcy, kt6rego ofertq wybrano, oraz \azwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy, jeZeli s4 miejscami wykonywania dzialalnoici
wykonawc6w, kt6rzy zloLyli oferty, a takZe punktacjq pruyznan4 ofertom w ka2dym
kryterium oceny ofert i l4cznq punktacjQ,

1 2.1.2. wykonawcach, kt6rzy zostali wykluczeni,
12.1.3. wykonawcach, kt6rych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w

przypadkach, o kt6rych mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku r6wnowa2no6ci lub braku
spelniania wymagari dotyczqcych wydajnoSci Iub fu nkcjonalnoSci,

12.1.4. uniewa2nieniu postgpowania
- podaj4c uzasadnienie faktyczne i prawne..
Informacje, o kt6rych mowa powyZei. zostana zamieszczone na stronie internetowei.

12,2. Zamawiaj4cv przeSle umowg wykonawcy, kt6rego oferta zostaia wybrana albo zaprosi go do
swojej siedziby w celu podpisania umowy.

12.3.W przypadku wyboru oferty zloZonej przez wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig
o udzielenie zam6wienia publicznego zamawiaj4cy moi.e 24dat. - przed zawarciem umowy -

umowy regulujqcej wsp6ipracq tych wykonawc6w.

ROZDZIAT XIII. Zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy.
W niniejszym postqpowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

ROZDZIAL XIV, Wz6r umowy.
14.1. Wz6r umowy stanowi zal4cznik nr 3 do specyfikacji.
14.2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, kt6rego oferta zostala u znana za najkorzystniejszq,

przedloiy Zamawiajqcemu listq os6b wyznaczonych do wykonywania ninieiszego zam6wienia,
zatrudnionych na podstawie umowy o pracq.

ROZDZIAt XV. Srodki ochrony pravrrnei.
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Wykonawcy przysluguj4 przewidziane w ustawie Srodki ochrony prawnej w postaci odwolania
oraz skargi do s4du. Szczeg6lowe zasady wnoszenia Srodk6w ochrony prawnej oraz postqpowania
toczonego wskutek ich wniesienia okre3la Dziai VI ustawy.
Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu i specyfikacji przysluguj4 r6wnie2
organizacjom wpisanym na listq, o kt6rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

ROZDZIAT XVI. INFORMACIA NA TEMAT PODWYKONAWCOW
15.1. Wykonawca mo2e powierzy6 wykonanie czg3ci zam6wienia podwykonawcy.
16.2. Wykonawca, kt6ry zamierza wykonywa6 zam6wienie przy udziale podwykonawcy, musi

wyraZnie w ofercie wskaza6, jak4 czqSt (zakres zam6wienia) wykonywa6 bqdzie w jego
imieniu podwykonawca oraz podad pelna nazwq podwykonawcy. Nale2y w tym celu
wypelni6 odpowiedni punkt formularza oferty, stanowi4cego zal4cznik nr 1 do SIWZ. W
przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywa6 zam6wienia przy :udziale
podwykonawc6w, nale2y wpisa6 w formularzu ,,nie d otyczy''.Iei.eliWykonawca zostawi
ten punkt niewypelniony (puste pole), Zamawiajqcy uzna, i2 zam6wienie zostanie
wykonane silami wlasnymi tj. bez udzialu podwykonawc6w.

16.3. ZamawiaiEcy 24da, aby przed przystqpieniem do wykonania zam6wienia Wykonawca, o ile
s4 ju2 znane, podai nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawc6w
i os6b do kontaktlu z nimi, zaanga|owanych w wykonanie zam6wienia. Wykonawca
zobowiAzany iest do zawiadomienia Zamawiaiacego o wszelkich zmianach danych, o
kt6rych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zam6wienia, a takZe przekazuje
informacie na temat nowych podwykonawc6w, kt6rym w p6lniejszyrn okresie zamierza
powierzyi realizaciq zam6wienia.

76.4.leieli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kt6rego zasoby
Wykonawca powolywai siQ, na zasadach okre6lonych w art. 22aust.7 ustawy, w celu
r,vykazania spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu, Wykonawca iest obowiazany
wykazat. Zamawiaj4cemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mnieiszym ni2 podrrykonawca, na kt6rego zasoby
Wykonawca powolpval sig w trakcie postqpowania o udzielenie zam6wienia.

16.5. Powierzenie wykonania czq3ci zam6wienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnoS ci za nale?tte ,v;ykonanie tego zam6wienia.
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