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POSTANOWIENIA
SPECYFIKACIT ISTOTNYCH WARUNKOW ZAM6WIENIA

(srwz)

ROZDZIAI,I. ZAMAWIAJ.qCY (NAZWA I ADRES)
Zesp6l Opieki Zdrowotnej

ul. Szpitalna 22,34-2OO Sucha Beskidzka
TEL: (033) a72-31-Oo
FAX: (033) A72-31-rr

e-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl
http / / www.zozsuchabeskidzka.p I

REGON: 000304415, NIP: 552-lZ-7 4-352

ROZDZIAT, II. TRYB UDZIELENIA ZAMoWIENIA PUBLICZNEGO

Zam6wienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustaw4 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wieri
publicznych (tekst jednolity: Dz. lJ. z 2077 r. poz. 7579 z p6iniejszymi zmianamiJ, zwan4 dalej
,,ustawE", w trybie przetargu nieograniczonego. wartoSi zam6wienia nie przekracza 16wnowartosi
kwoty okre5lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. g ustawy.
2.1'. Podstawa prawna trybu udzielenia zam6wienia publicznego-art.10 ust.1 oraz art.39 -46

Pzp.
2.2. Podstawa prawna opracowania SIWZ:

o ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.P2p, (tekst jednolity: Dz.tJ.z2O7T r. poz.l,S79 z p6i. zmJo Rozporz4dzenie Ministra Rozwo.iu z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaj6w
dokument6w, jakich moLe ZEdat zamawia.,Ecy od wykonawcy
w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz. U. z 27 lipca 20l,6r. poz. 1126),

. RozporzEdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia ZB grudnia 2017r. w sprawie
Sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowi4cego podstawg przeliczenia wartosci
Zam6wieri Publicznych (Dz. U. poz. 247 7 z 29 grudnia Z 01 7r.1,

. RozporzEdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie kwot
warto6ci Zam6wiei oraz konkurs6w, od kt6rych .jest uzale2niony obowiqzek
przekazywania ogloszeri UOPWE (Dz. U. poz. 2479 z dnia 29 grudnia 201,7 r.),

. Kodeks C1ruvilny,

. Ustawa z dnia 76 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr
153, poz. 7503 zp6t. zm)

2.3. W niniejszej procedurze przetargowej Zamawiajqcy bqdzie jednakowo traktowai wszystkie
podmioty ubiegajqce sig o zam6wienie publiczne, zapewniajqc zachowanie uczciwej
konkurencii i 16wne traktowanie oraz zgodnie z zasadami proporcjonalnoSci i przejrzystoSci.

2.4. Oferenci ponosz4 wszelkie koszty zwtqzane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty. Zaleca siq,
aby oferent zdobyl wszelkie informacje, kt6re mogq byi konieczne do przygotowania oferty
oraz podpisania umowy.

Z.S PrzygotowuiEc ofertg wykonawca winien dokladnie zapoznai siq z zawartosciq wszystkich
dokument6w skladajqcych siq na SIWZ, kt6rq nalezy odczytyvvat. wraz z ewentualnymi
modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiaj4cego

2.6. Formularz specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia,est udostgpniany zainteresowanym
oferentom w siedzibie zamawiajqcego, 34-200 Sucha Beskidzka ul. Szpitalna 22, Blok "B",
piqtro IV, oraz na stronie internetowej www.zozsuchabeskidzka.pl.
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ROZDZIAI. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAM6WIENIA
3.1. Przedmiotem zam6wienia jest wyb6r Wykonawcy, kt6ry wykona na rzecz Zamawiaj4cego tj.
Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, roboty polegaj4ce na budowie parkingu przy
budynku F w Szpitalu w Suchej Beskidzkiej

okreilone we Wsp6lnym Slowniku Zam6wieri [CPVJ jako a5223300-9

zalEcznik nr 7 mapa sytuacyina .

Zamawiajqcy oSwiadcza,2e dopuszcza rozwi4zania r6wnowa2ne opisyr,vanym w SIWZ oraz wszystkich
zalqcznikach.
3.3. Zamawiaj4cy o6wiadcza, 2e dopuszcza rozwi4zania r6wnowa2ne opislrwanym w SIWZ oraz

wszystkich zai4cznikach.
Ilekroi w niniejszej SIWZ i zal4cznikach stanowi4cych jej integralnq czq56 (specyfikacia techniczna
wykonania i odbioru rob6t, przedmiary, rysunki, projekty, itp.J, przedmiot zam6wienia jest opisany ze
wskazaniem znak6w towarowych, patent6w, pochodzenia, norm, europejskich ocen technicznych,
specyfikacji technicznych, system6w referencji technicznych i material6w z podaniem producenta to
przyjmuje sie, Ze wskazaniom takim lowarzysz7wrazy ,,lub r6wnowa2ne". W zwiqzku z art.29 do 37
Prawa zam6wief publicznych dopuszcza siQ u,Qcie w skladanej ofercie przetargowej, a nastgpnie
zastosowanie rozwi4zafi podanych w dokumentacji, o kt6rej mowa wy2ej, pod warunkiem
zapewnienia parametr6w technicznych i jakoSciovuych nie gorszych ni2 okreSlone w tej dokumentacji.
Podane w opisach przedmiotu zam6wienia nazwy wlasne nie majq na celu naruszenia arl.29 i 7
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zam6wieri Publicznych (Dz. U. z 2077 r. poz. 1579 ), a maj4
jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwari jakoSciowych, technicznych i technologicznych
Zamawiaj4cego. Z uwagi na fakt dopuszczenia moiliwoici r62nych propozycji zamiennych wymaga siq
od Wykonawcy weryfikacji i traktowania wszystkich rozwiqzafi jako powi4zanych ze sob4 i
tworz4cych docelowy obiekt budowlany. Wykonawca zobowi4zany jest do skompletowania
dokument6w i obliczeri potwierdzai4cych, 2e dobrany osprzqt, urz4dzenia, rozwiqzania, materialy,
pol4czenia r62nych technologii i rob6t 162nych brani spelnia \.^/ymagania podstawowe.
3.3. Obowi4zki Wykonawcy:

. wykonawca udzieli min. 2-letniei gwarancii na rvykonanq robotq,

. Zarnawiai4cy wznaczy miejsce skladowania odpad6w, Wykonawca zobowi4zany jest na
wlasny koszt i wlasnymi Srodkami do ich usuniqcia,

. prace zwiqzane z modernizaciE odbywat sig muszq w trakcie normalnego funkcjonowania
Szpitali.

r wla6ciwego utrzymania izabezpieczenia placu budowy,
. umoZliwienia wstepu na plac budowy pracownikom organ6w paistwowego nadzoru

budowlanego t wyznaczonym pracownikom Zamawiajqcego,
. przestrzegania zasad Srodowiskowych obowi4zujqcych u Zamawiaj4cego,
. uporzAdkowania terenu budor+y po zakohczeniu rob6t, pozostawienie go w

stanie z przed rozpoczqcia rob6t i przekazaniaZamawiaj4cemu w terminie
ustalonym na odbi6r rob6t,

. zapewnienia warunl<6w bezpieczefstwa bhp i p.poz, zgodnie z wymogami
obowiazuj4cymi u Zamawiajqcego, okre5lonymi w $ 7 proiektu umowy.

. w razie wyst4pienia wad iusterek powykonawczych usunigcia ich w terminie do 7 dni.

. Zarnawiajqcy wymaga, aby roboty byly wykonywane przez osoby zatrudnione na umowq
o pracg zgodnie z art.29 ust 3a Ustawy Pzp

3.4. Zamawiajqcy wyznaczy inspektora nadzoru do kontroli prowadzonych rob6t.
3. 5. Cena oferty.
3.5.1.Zamawiaj4cy informu,e, 2e cena za wykonanie zam6wienia jest cen4 kosztorysow4

ustalonE na podstawie kosztorlrsu ofertowego opracowanego w pelnei formie. Wykonawca iest
zobowtqzany do podania lEcznej ceny wraz z nale|nym podatkiem VAT na dzieri skladania
oferty przetargowei za wykonanie rob6t objqtych niniejszym zam6wieniem (zgodnie ze
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wzorem oferty przetargowej zalecznik Nr 1 do SIWZJ.
3.5.2. Zakres rob6t, kt6ry iest podstawq do okreslenia tei ceny, musi byd zgodny z zakresem rob6t

okre6lonym w przedmiarze rob6t wyszczeg6lnionym w Zalqczniku Nr 6 do SIWZ.
3.5.3. cena musi zawierai wszelkie koszty zwiqzane z realizacjq zadania, wynikajqce wprost z

przedmiaru rob6t i mapy sytuacy.inej oraz niniejszej SIWZ jak r6wnie2 nastqpuiace koszty:
wszelkich rob6t przygotow awczych, porzEdkowych, zagospodarowania placu remontu,
utrzymania zaplecza, dozorowania remontu, w5rwozu nadmiaru gruzu i innych czynnojci
niezbqdnych do wykonania przedmiotu zam6wienia.

3.S.4.Skutki finansowe jakichkolwiek blqd6w dokumentacji obciEzaj4 wylqcznie wykonawcq
ninieiszego zam6wienia, w zwiEzku z czym, wykonawca musi przewidziei wszelkie
okolicznosci, kt6re mogq wptynq6 na cenq, o kt6rej mowa w punkcie 1.

3.5.5. W zwiqzku z powyiszym wymagane iest od Wykonawc6w bardzo szczeg6iowe
sprawdzenie przedmiar6w rob6t oraz sprawdzenie w terenie warunk6w wykonania
zam6wienia.

3.5.6.Cena musi by6 wyra2ona w zlotych polskich niezale2nie od wchodzqcych w niej sktad
element6w. Tak obliczona cena bqdzie brana pod uwagg w trakcie wyboru oferty
najkorzystniejszei.

3.5.7. cena okreilona wedlug wymog6w okreslonych powy|ej przez wykonawcQ zostanie
ustalona na okres wa2noSci umowy i nie bqdzie podlegala zmianom.

3.6. Terminy obowiqzui4ce przy wykonaniu zam6wienia.

3.6.1. Planowany termin podpisania umowy z wybranym oferentem - s dni od daty ogloszenra
wyniku postqpowania.

3.6.2. Planowany termin rozpoczqcia prac - po podpisaniu umowy.
3.6.3. Termin realizacji maksymalnie do 31.10.2018r.
3.6.4. Warunki platno6ci - przelewem w terminie 60 dni od daty odbioru rob6t i wystawienia

faktury.
3.7. Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert czQsciowych na pakiety.
3.8. Wymagany termin platno5ci wynosi 60 dni.
3.9. Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
3.10. Zamawia.iqcy nie przewiduje udzielenia zam6wieri, o kt6rych mowa w art.67 ust. 1 pkt 7

(zam6wienie dodatkowe).
3.11. Zamawia.iEcy nie zastrzega obowiEzku osobistego wykonania przez wykonawcg

kluczowych czqSci zam6wienia.
3.13. ZamawiaiEcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3.14. Zamawiajqcy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
3.15. Zamawiajqcy nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu w postqpowaniu.

ROZDZIAT IV. Okres obowiEzywania umowy:
Umowa z wybranym Wykonawcq zostanie zawarta na czas okreslony - do 31.10.2019r.

ROZDZIAI, V. Warunki udzialu w postqpowaniu i podstawy wyktuczenia
5.1.0 udzielenie zam6wienia mogq ubiegai siq rvykonawcy, kt6rzy nie podlegajq wykluczeniu oraz
spelniajq warunki udzialu w postQpowaniu.
5.2. Warunki udzialu w postqpowaniu:
5.2.1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalno5ci zawodowej, o ile wynika
to z odrQbnych przepis6w:

ZamawiajACy nie okre5lil warunku w tym zakresie.
5.2.2. sytuacja ekonomiczna lub finansowa:

Zamawiaj4cy nie okreSlil warunku w tym zakresie.
5.2.3. zdolnoSi techniczna Iub zawodowa:

ZamawiaiAcy nie okreSlil warunku w tym zakresie.
5.3. wykonawca mo2e w celu potwierdzenia spelniania warunk6w, o kt6rych mowa w punkcie s.2
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specyfikacii, w stosownych sytuac.iach oraz w odniesieniu do konkretnego zam6wienia, lub jego
czq5ci, polegai na zdolno5ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiot6w, niezaleinie od charakteru prawnego l4cz4cych go z nim stosunk6w
prawnych.
Wykonawca, kt6ry polega na zdolno6ciach lub sytuacji innych podmiot6w musi udowodni6
ZamawiaiEcemu, Ze realizujEc zam6wienie, bqdzie dysponowal niezbqdnymi zasobami tych
podmiot6w, w szczeg6lno6ci przedstawiajAc zobowi4zanie tych podmiot6w do oddania mu do
dyspozycji niezbqdnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia.
ZamawiajEcy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnoSci techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj4 na wykazanie przez wykonawcq
spelniania warunk6w udzialu w postepowaniu oraz zbad,a, czy nie zachodz4 wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o kt6rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23.
W odniesieniu do warunk6w dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doSwiadczenia,
wykonawcy mogE polegaf na zdolno3ciach innych podmiot6w, je5li podmioty te zrealizujq roboty
budowlane lub uslugi, do realizacji kt6rych te zdolnoSci sE wymagane.
Wykonawca, kt6ry polega na sytuacji finansowe.j lub ekonomicznej innych podmiot6w, odpowiada
solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowiqzal siq do udostqpnienia zasob6w, za szkodq poniesionq przez
zamawiajqcego powstalE wskutek nieudostqpnienia tych zasob6w, chyba 2e za nieudostqpnienie
zasob6w nie ponosi winy.
.Je2eli zdolnoSci techniczne lub zawodowe lub sytuacia ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o
kt6rym mowa w ust. 1, nie potwierdzajq spelnienia przez wykonawcq warunk6w udzialu w
postepowaniu lub zachodz4 wobec tych podmiot6w podstawy wykluczenia, zamawiaj4cy zazqda, aby
wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiaj|cego zastEpil ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami lub zobowiqzal siq do osobistego wykonania odpowiedniej czq3ci zam6wienia, je2eli
wyka2e zdolno6ci techniczne lub zawodowe lub sytuacjq finansowq lub ekonomiczn4, o kt6rych mowa
w pierwszym zdaniu.

ROZDZIAI, Vl. OSwiadczenia lub dokumenty potwierdzai4ce spelnianie warunk6w udzialu w
postqpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
6.1. Do oferty ka2dy wykonawca musi dolqczyd aktualne na dzief skladania ofert o6wiadczenie w

zakresie wskazanym w zalEczniku nr 2 i 2a do specyfikacji. Informacje zawarte w
oSwiadczeniu bqd4 stanowii wstepne potwierdzenie, 2e wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spelnia warunki udziatu w postepowaniu.

6.2. W przypadku wsp6lnego ubiegania siq o zam6wienie przez wykonawc6w oSwiadczenie, o
kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji sklada ka2dy z wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych
siq o zam6wienie. OSwiadczenie to ma potwierdzai spelnianie warunk6w udzialu w
postqpowaniu w zakresie, w kt6rym ka2dy z wykonawc6w wykazuie spelnianie warunk6w
udzialu w postqpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.3. Zamawiajqcy nie wymaga zamieszczenia informac,i o podlvykonawcach w oswiadczeniu, 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 spelnienia w zakresie, w jakim powoluje sig na
ich zasoby, warunk6w udzialu w postepowaniu sklada tak2e oSwiadczenie, o kt6rym mowa w
punkcie 6.1 specyfikacji, dotyczqce tych podmiot6w.

6.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
kt6rej mowa w art.85 ust. 5 ustawy, zobowiqzany bqdzie do przekazania
Zamawiajqcemu o6wiadczenia o przynale2noSci lub braku przynaleZnoSci do tej samej
grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zlozeniem
oSwiadczenia, wykonawca mo2e przedstawii dowody,2e powi4zania z innym wykonawc4
nie prowadzq do zakl6cenia konkurencji w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia.

6.6. W zal<resie nie uregulowanym specyfikacjq, zastosowanie maj4 przepisy Rozpo rz4dzenia
Ministra Rozwoju z dnia26lipca 2 016 r. w sprawie rodzaj6w dokument6w, jakich mo2e
24dai zamawiaj4cy od wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia.
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6,8. KLAUZULA INFORMACYJNA NA PODSTAWIE ART, 13 RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i Z rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (U EJ 2076 /679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b ltzycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9s/46/wE (og6lne
rozporzqdzenie o ochronie danychJ [Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informujq,
ie:
' administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zesp6l opieki Zdrowotnel w suchel

Beskidzkiei z siedzibq w Suchej Beskidzkie], ul. S zpitalna ZZ;

' inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole 0pieki Zdrowotnej jest Pan Marek Sadowski
email masad@zozsuchabeskidzka.pl

' Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bqd4 na podstawie art. 6 ust, 1 lit. c RoDo w celu
zwiqzanym z w/w postepowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego;

' odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bqdE osoby lub podmioty, kt6rym udostqpniona
zostanie dokumentacja postqpowania w oparciu o art. I oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zam6wieri publicznych (Dz.lJ. z 201.2 r. poz. IS79 i 2018), dalej ,,ustawa
pzp" 

t

' Pani/Pana dane osobowe bqdq przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy pzp, przez okres 4
lat od dnia zakohczenia postQpowania o udzielenie zam6wienia, a je2eli czas trwania umowy
przekracza 4lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

' obowiqzek podania przez Paniq/Pana danych osobowych bezpo6rednio Pani/Pana dotyczqcych
lest wymogiem ustawowym okredlonym w przepisach ustawy pzp, zwiqzanym z udziaiem w
postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje niepodania okrejlonych
danych wynikajq z ustawy Pzp;

' w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgdq podejmowane w spos6b
zautomatyzowany, stosowanie do art.22 R0D0;. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 R0DO prawo dostqpu do danych osobowych pani/pana do tyczqcy ch;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/pana danych osobowych..;
- na podstawie art. 18 RODO prawo 2qdania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzeZeniem przypadk6w, o kt6rych mowa w art. 18 ust. Z RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, 2e przetwarzalie danych osobowych pani/pana dotycz4cych narusza przepisy
RODO;

. nie przysluguje Pani/Panu:
- wzwiqzku z art. 17 ust.3lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. Z0 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyZ podstawq prawnq przetwarzania Pani/pana danych osobowych iest art.6 ust. 1 lit.
c RODO.

6,7. Wykonawcy mog4 wsp6lnie ubiegai siq o udzielenie zam6wienia w rozumieniu art. 23 ust. 1
ustawy.

6.7.L. Wykonawcy wsp6lnie ubiegajEcy sig o udzielenie zam6wienia publicznego Inp.
czlonkowie konsorc.ium, przedsiqbiorcy prowadz4cy dzialalno5i w formie sp6lki
cpvilnej) sE zobowiqzani ustanowit Pelnomocnika do reprezentowania ich w
postgpowaniu albo do reprezentowania ich w postqpowaniu i do zawarcia umowy.

6.7.2. W takim przypadku wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy sig o udzielenie zam6wienia
publicznego sE zobowiAzani do ztoZenia w ofercie Pelnomocnictwa ustanawiajEcego
Pelnomocnika, o kt6rym mowa w rozdziale Vlll specyfikacji. pelnomocnictwo powinno
zawierat umocowanie do reprezentowania w postqpowaniu lub do reprezentowania w
postqpowaniu i zawarcia umowy.
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ROZDZIAL VIl. lnformacie o sposobie porozumiewania siQ Zamawiai4cego z wykonawcami,
przekazywania o3wiadczef lub dokument6w oraz wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania sig z wykonawcami

7.1. W niniejszym postqpowaniu oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacie sq

przekazylvane faksem lub drogq elektroniczn4. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. fe2eli
zamawia)Ecy lub wykonawca przekazuj4 o3wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za po5rednictwem faksu lub przy oiyciu Srodk6w komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 1B lipca 2OO2 r. o Swiadczeniu uslug drogE elektronicznq, ka?da ze

stron na 24danie drugiej strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
7 .2. Oferta musi by6 zloiona w formie pisemnej.
7.3. Korespondencjq w formie pisemnej wykonawcy sq zobowiqzani wysyla6 bqdi skiadat na

adres: Zesp6i 0pieki Zdrowotnej Sekretariat Blok C, I pigtro, ul. Szpitalna 22,34-200 Sucha
Beskidzka

7.4. Korespondenc.jq w formie faksu wykonawcy sq zobowiqzani przesyiai na numer (33) 872-31-
11.

7.5. Korespondencjq w formie elektronicznej naleZy kierowad na adres: zezsuehabcskidzka.(@:&!,pl
7.6. Przeslanie korespondcncji na inny adres lub numer ni2 zostalo to okre3lone powy2ej mo2e

skutkowat tym, i.e zamawi{qcy nie bqdzie m6gl zapozna6 siq z treiciq przekazanej informacji
we wla6ciwym terminie.

7.7. Wykonawcy mogq zwr6cii siq do zamawiaj4cego o rvyjaSnienie tre6ci specyfikacji. WyjaSnienia
tre5ci specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany bqd4 dokonywane zgodnie z art. 38 ustawy.
ZamawiajEcy preferuje korespondencjq w formie elektronicznej. Wnioski o ruyjaSnienie tre6ci
specyfikacji naleiy przesyiai na adres mailowy podany w punkcie 6.5 w formie umo2liwiajqcej
kopiowanie treSci pisma i wklejenie jei do innego dokumentu.
Wniosl<i i zapytania na)e7-y skladai do korica dnia, w kt6rym uply'wa polowa terminu na

sklarianie olert tj. do .....[1.....og.zot ar.
7.8. Kontakt w sprawach zwiqzanych z wyjaSnianiem treSci specyfikacji:
tel. (33J 872-33-23- Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyla, Agnieszka Pajerska.

ROZDZIAT VllI. Termin zwiEzania ofert4.
Wykonawca pozosta.ie zwiEzany zlo2on4 ofertq przez okres 30 dni od uplywu terminu skladania
ofert.

ROZDZIAT IX. Spos6b przygotowania oferty.
9.1. 0fertq naleZy sporzqdzit w jqzyku polskim, w formie pisemnej.
9.2. Do oferty nale2y dolqczy6 nastqpujEce dokumenty:

9.2.1. Wypelniony i podpisany przez osoby upowaznione do reprezentowania wykonawcy
formularz oferty, sporz4dzony wedlug wzoru stanowi4cego zalqcznik nr 1do
specyfikacji.

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

9.2.3. O5wiadczenia wymienione w punkcie 5.1 specyfikacji (zal4cznlknr 2 i 2a do SIWZ).

' Wyja9nienie: informocjo w tym zakresie jest Wmagona, jeieli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przet:"\rarzajqcego istnieje obowiqzek wtznaczenio inspektoro ochrony danych osobowych.
" Wyjainieniet skorzystanie z prawo do sprostowanio nie mo,e skutkowai zmionq wyniku postQpowanio
o udzielenie zam6wienia publicznego ani zmianq postanowiert umowy w zokresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moLe
naruszat integrolnolci protokolu oraz jego zalqcznikdw.
"'Wyjq'nienie! prowo do ogroniczenio przetwarzonia nie ma zastosowaniq w odniesieniu do przechowlu,ania, w celu
zqpewnienia korzystania ze lrodkdw ochrony prownej lub w celu ochrony praw innej osoby fzycznej lub prownej, lub z uwogi na
wainewzglQdy interesu publicznego Unii Europejskiej lub partstwa czlonkowskiego.

lr$$
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9.2.4. Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postQpowaniu albo do
reprezentowania wykonawcy w postqpowaniu i zawarcia umowy, je2eli osoba
reprezentujAca wykonawcA w postepowaniu o udzielenie zam6wienia nie jest wskazana
jako upowa2niona do jego reprezentacji we wlaSciwym rejestrze lub ewidencji
dzialalnoSci gospodarczej.

9.2.5. Zal1cznik nr 4 - o6wiadczenie ROD0.
9.3. Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty byly ponumerowane.
9.4. Wskazane iest aby wszystkie strony oferty byly zszyte, zbindowane lub w inny spos6b trwale

zlqczone w celu zapobie2enia ich dekompletacji.
9.5. Wszelkie poprawki lub zmiany treSci kt6regokolwiek dokumentu wchodzqcego w sklad oferty

muszq by6 parafowane wlasnorqcznie przez osobq upowainion4 do reprezentowania
wykonawcy.

9.6. Wskazane jest aby pierwszE stronq oferty przetargowej stanowil spis treScr zawiera;qcy v"ykaz
dokument6w wchodzqcych w sklad oferty, z podaniem numeru strony oferty, na kt6rej dany
dokument sig znajdu.je oraz iloSi wszystkich stron oferty.

9.7. Przedstawienie propozycji rozwiqzafi alternaq,wnych lub wariantowych nie bqdzie brane pod
uwagq i spowoduje odrzucenie oferty.

9.8. Wykonawcy ponoszq wszelkiekoszty zwiqzane z przygotowaniem i zloieniem oferty.
9.9. Ka2dy wykonawca moZe zloLyd tylko iednq ofertq.
9.10. Zamawiajqcy nie ujawni informacli stanowiacych taiemnicq przedsiqbiorstwa w rozumieniu

przepis6w o zwalczaniu nieuczciwei konkurencji, jeieli wykonawca nie p6Zniej niZ w terminie
skladania otert zastrzeie, Ze nie mogE one bye udostgpnione oraz wyka2e, Ze zastrzei.one
informacje stanowiE ta.iemnicQ przedsiebiorstwa. W takim wypadku wskazane jest, aby oferta
skladaia siq z dw6ch rozdzielonych czq5ci. Czq6i pierwsza oznaczona napisem ,,Dokumenty
iawne" powinna zawierat. wszystkie wymagane dokumenty okrejlone w specyfikacji, z
wyjqtkiem informac.ii bqdqcych w ocenie wykonawcy taiemnicE przedsrqbiorstwa. Informacje
stanowiace tajemnicg przedsiQbiorstwa powinny by(. zloLone w drugiej czqsci oferty
oznaczonej napisem ,,lnformacie zastrze2one". W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy
odpowiednio poufno6ci informac.ii, ZamawiajEcy nie bierze odpowiedzialnoSci za ewentualne
u.iawnienie ich tresci. wykonawca nie mo2e zastrzec informacji, o kt6rych mowa w art. g6 ust.
4 ustawy.

9.11. wykonawca mo2e zmienit lub wycofai ofertq przed uplywem terminu skladania ofert. w
przypadku zmiany oferty wykonawca winien zlo2yt. jednoznaczne pisemne o:iwiadczenie o
tym co ijak zostalo zmienione oraz dokumenty wymagane w zwiqzku ze zmianq. Calo(i
powinna byt zlo?ona w kopercie oznakowanej ,,ZMIANA OtrER'l'y". Wszystkie wymagania
dotyczqce skladania ofert dotyczq r6wnie2 przypadku zmiany oferty. W przypadku wycofania
oferty wykonawca winien zlo2yi lednoznaczne pisemne oswiadczenie o wycofaniu oferty.
Podczas otwarcia ofert zamawiajqcy sprawdzi skutecznosd zlo2onego oswiadczenia w
powiqzaniu z dokumentami zloaonymi w ofercie, kt6rej dotyczy wycofanie. W przypadku
skutecznego wycofania oferty informacje w niej zawarte nie zostanA odczytane - zostanie ona
zwr6cona wykonawcy.

9.1.2.W przypadku zlo2enia oferty, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u zamawlaiEcetso
obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug, zamawiajqcy w
celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w nie.j ccny podatek od towar6w i ushrg,
kt6ry miatby obowi4zek rozliczyt. zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, sktadajEc ofertg,
winien poinformowad Zamawiaj4cego, czy wyb6r oferty bqdzie prowadzif do powstania u
zamawiajqcego obowiEzku podatkowego, wskazujqc nazwq (rodza.i) towaru lub uslugi, kt6rych
dostawa lub 6wiadczenie bqdzie prowadzii do jego powstania, oraz wskazuj4c ich wartos6 bez
kwoty podatku. Jeieli zlo2ono ofertg, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u
Zamawiajqcego obowi4zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug,
do ceny na)korzystnie.iszej oferty Iub oferty z na.ini2szq cen4 dolicza siq podatek od towar6w i
uslug, kt6ry zamawiajqcy mialby obowiqzek rozliczyt zgod,nie z tymi przepisami.W zwi1zl<l z
tym, w takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcq w ofercie jako,,cena brutto"
nie moZe zawiera6 podatku VAT, kt6ry zamawiajqcy bqdzie miat obowiEzek rozliczy6.
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Nazrva i adrcs lvykonawcy

ZESP6I, OPIEKI ZDROWOTNE,J
DZIAt, ZAMOWIEN PU B LICZNYCH

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

Budowq parkingu przy budynku F Szpitala w Suchei Beskidzkiej

Nr sprawy; ZOZ.V .01.0 /DZP / 63 / 18
Nie otwierad przed 24.O9.2O1A r.godz. 11:00*

Dostarczye do Sekretariatu blok C, I Dietro

*w prrypadfu 1niary temiw sklodania ofert aalery wpitai obowiq<ajqq (aktrulry) *nzin
9.1.4. Wskazane iest, aby wykonawca umiescil w kopercie zawieraiacei ofertq r6wnie2 osobnq

kopertq zawiera.iqca dokumenty zastrzeione,le2eli zachodzi przypadek okre3lony w punkcie
9.10.

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

Oferty nale2y sklada6 w Sekretariacie Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, Blok C,

I piqtro, ul. Szpitalna 22,34-200 Sucha Beskidzka, nie p6Zniej ni2 do dnia 24.09.2OL8 r. Eodz.
10:00, Oferty zlozone po terminie zostan4 zwr6cone zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy.

10.2. Miejsce itermin otwarcia ofert.
0twarcie ofert odbqdzie sig w dniu 24,09.2O18t, godz, 11:00, w Dziale Zam6wierl
Publicznych Zespolu 0pieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22.
Podczas otwarcia ofert zamawiajqcy poda informacje okreSlone w art. 85 ust.4 ustawy.

10.3. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajqcy zamiesci na stronie internetowej informacje
dotyczEce:
aJ kwoty, iakA zamierza przeznaczyi na sfinansowanie zam6wienia;
b) firm oraz adres6w wykonawc6w, kt6rzy zloLyli oferty w terminie;
c) ceny i warunk6w platnoSci zawartych w ofertach.
Informacie te zostan4 zamieszczone na stronie internetowej www.zozsuchabeskidzka.pl w
miejscu, w kt6rym zostalo zamieszczone ogloszenie o przedmiotowym postepowaniu.

ROZDZIAT XI. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz spos6b oceny ofert.
l.Oceniane eria i ich ran a w ocenle.

2.Spos6b obliczania wartoSci punktowei poszczeg6lnych kryteri6w.

Cnx 100ptk. =Cx Ranga (500/o)

CK

Kryteria ocenv Ranga Spos6b oceny
Cena

6Oo/o Wg wzoru

Okres gwaroncji Wg wzoru

Termin wykonania
LOo/o Wg wzoru

A. Cena oferty

or\t\!.
,-qfi;;'J:

9.13. Ofertq naleiy zloiyi w zamkniqtej kopercie. Koperta powinna byi zamknigta w spos6b
gwarantujEcy zachowanie w poufnoSci iel zawarto6ci oraz zabezpieczaj4cy jej nienaruszalnoS6
do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna byi zaadresowana wedlug poni2szego wzoru:

30o/o



gdzie : Cn - najni2sza cena zlo2ona w calo6ci zam6wienia
Ck - cena proponowana przez danego oferenta
C - ilo56 punkt6w uzyskanych przez oferenta

B, Okres gwarancji
Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiqce, Dluiszy bqdzie oceniany wg wzoru.

ck:-l00ptk- = FxRanga (30%)
Gn

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

F - ilo3i punkt6w uzyskanych przez oferenta

C. Termin realizacii (maksymalny termin realizacii do 31.10.2018r)
0n x 100 ptk. = 0x rangax Ranga ( 10%)

0k
gdzie: 0n - najkr6tszy okres realizacji zloLony w caloSci zam6wienia

0k - okres proponowany przez danego oferenta
0 - ilo56 punkt6w uzyskanych przez oferenta

ROZDZIAL XlL lnformacje o formalno3ciach, iakie powinny zostat dopetnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego.

12.1. Zamawiajqcy poinformuje niezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:
12.1.7. wyborze najkorzystniejszei oferty, podaj4c nazwg albo imig i nazwisko, siedzibg albo

miejsce zamieszkania i adres, je2eli iest miejscem wykony,wania dzialalno6ci
wykonawcy, kt6rego ofertq wybrano, oraz nazry albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy, je2eli sq mie.iscami wykonywania dzialalno5ci
wykonawc6w, kt6rzy zloLyli oferty, a takie punktacig przyznanE ofertom w ka2dym
kryterium oceny ofert ilqcznq punktacjq,

72.1.2. wykonawcach, kt6rzy zostali wykluczeni,
12.1.3. r.ykonawcach, kt6rych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w

przypadkach, o kt6rych mowa w art. 89 ust.4 i5, braku r6wnowa2noSci lub braku
spelniania wymaga6 dotyczqcych wydajno6ci lub funkcjonalnoSci,

12.1.4. uniewaznieniu postQpowania
- podajqc uzasadnienie faktyczne i prawne.
lnformacje, o kt6rych mowa powy2ej. zostanE zamieszczone na stronie internetowej.

72.2. Zamawiajqcy prze6le umowq wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana albo zaprosi go do
swoiej siedziby w celu podpisania umowy.

12.3.W przypadku wyboru oferty zlozonei przez wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig
o udzielenie zam6wienia publicznego zamawiaj4cy moLe iqdat - przed zawarcienl umowy -
umowy regulujqcej wsp6lpracq tych wykonawc6w.

ROZDZIAL XIII. Zabezpieczenie nale2ytego wykonania umowy.
W niniejszym postqpowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia naleZytego wykonania
umowy.

ROZDZIAT XIV. Wz6r umowy.
14.1. Wz6r umowy stanowi zalEcznik nr 3 do specyfikac.ii.
14.2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, kt6rego oferta zostala uznana za najkorzystniejszA,

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

ROZDZIAL XV. Srodki ochrony prawnei. .^+a\u1.*r'.'
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Wykonawcy przysluguj4 przewidziane w ustawie Srodki ochrony prawnej w postaci odwolania
oraz skargi do s4du. Szczeg6lowe zasady wnoszenia 6rodk6w ochrony prawnej oraz postqpowania
toczonego wskutek ich wniesienia okre3la Dzial VI ustawy.
Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu i specyfikacji przystugujq r6wnie2
organizacjom wpisanym na listQ, o kt6rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

ROZDZIAT, XVI. INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCoW
16.1. Wykonawca mo2e powierzyi wykonanie czqSci zam6wienia podwykonawcy.
16.2. Wykonawca, kt6ry zamierza wykonylva6 zam6wienie przy udziale podwykonawcy, musi

wyralnie w ofercie wskaza6, jakE czqSi (zakres zam6wienia) wykonywa6 bqdzie w jego

imieniu podwykonawca oraz podai pelna nazwq podwykonawcy. Naleiy w tym celu
wypetnit odpowiedni punkt formularza oferty, stanowi4cego zal4cznik nr 1 do SIWZ. W
przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywa6 zam6wienia przy udziale
podwyl<onawc6w, nalc2y wpisai w formularzu ,,nie d,otyczy" .leieli Wykonawca zostawi
ten punkt niewypetniony (puste polel, Zamawiajqcy uzna, iz zam6wienie zostanie
wykonane silami wlasnymi tj. bez udzialu podwykonawc6w.

16.3. Zamawiaj4cy i4da, aby przed przystEpieniem do wykonania zam6wienia Wykonawca, o ile
sq ju2 znane, podai nazrvy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawc6w
i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie zam6wienia. Wykonawca
zobowiqzany jest do zawiadomienia Zamawiaj4cego o wszelkich zmianach danych, o

kt6rych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zam6wienia, a takZe przekazuie
informacje na temat nowych podwykonawc6w, kt6rym w p62niejszym okresie zamierza
powierzyi realizacjq zam6wienia.

76.4. Jeieli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kt6rego zasoby
Wykonawca powolyvral sig, na zasadach okre6lonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu, Wykonawca jest obowiqzany
.vqykazai Zamawiajqcemu, 2e proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mnieiszym niZ podwykonawca, na kt6rego zasoby
Wykonawca powolyr,val siq w trakcie postqpowania o udzielenie zam6wienia.

16.5. Powierzenie wykonania czqSci zam6wienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z

odpowiedzialnoSci za nale2,te wykonanie tego zam6wienia.


