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Dotyczy postqpowania prowadzonego w trybie:

przetargu nieograniczonego
o udzielenie zam6wienia publicznego o warto5ci szacunkowej poni2ej prog6w okre6lonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. B Pzp.

na:
Przebudowq pomieszczef na Dzienny Oddzial Chemioterapii Onkologicznei- roboty

dodatkowe
w ramach Projektu o numerze RPMP.12.01.03-12-0629/17 pn. ,,Kompleksowa modernizacja
i wyposa2enie oddzial6w szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka - Dziennego Chemioterapii
Onkologicznej, Neonatologiczne go oraz Ginekologiczno - Polo2niczego wraz z Blokiem
Porodowym" zloiony w postepowaniu konkursowym nr RPM P.12.01.03-12.00-12-031/77
ogloszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Matopolskiego na
lata 20L4-2020 (RPO WMI do Dzialania 12.1 lnfrastruktura ochrony zdrowia, poddzialania

1,2.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym - SPR
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zanr6wieniu zostalo opublikowane w Biuletynie Zanr6wief Publicznych w
pod nr eszone lla

w miejscu publicznie dostqpnym w d
licy ogloszeri w siedzibie Zamawiaj4cego

wwwzozsuchabeskidzka.pl w dniu
nl Ll c5 t0
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l( r. oraz na stronie internetowej
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ZawartoS6 specyfikacli:

1. Postanowienia SIWZ
2. Zal4czniknr I
3. Zalqcznik nr 2

4. Zalqczntk nr 3

5. Zal4czniknr 4
6. Zalqcznik nr 5
9. Zalqcznik nr 6
10. Zal4czniknr 7

Rozdzialy od I do XXVIII
Formularz oferty
O6wiadczenie Wykonawcy dotyczqce przeslanek wykluczenia z
postqpowania
O6wiadczenie Wykonawcy dotycz4ce spelniania
warunk6w udzialu w postgpowaniu
Informacja w sprawie grupy kapitalowej
Przedmiar rob6t
Wz6r umowy
O6wiadczenie R0D0

Specyfikacja istotnych warunk6w zam6wienia zawiera 28 strony.

Zatwierdzona przez:
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POSTANOWIENIA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAM6WIENIA

(srwz)

ROZDZTAI t. ZAMAWTAJACY (NAZWA r ADRES)
Zesp6l Opieki Zdrowotnei

ul. Szpitalna 22,34-ZOO Sucha Beskidzka
TEL: (0331 A72-3L-OO
FAX: (033) A72-31-lt

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

REGON: 000304415, NIP ; 552-12 -7 4 -352

Zam6wienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo
zam6wieri publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanq dalej ,,ustawE", w
trybie przetargu nieograniczonego. WartoS6 zam6wienia nie przekracza r6wnowarto6i kwoty
okreSlonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. B ustawy.
2.1. Podstawa prawna trybu udzielenia zam6wienia publicznego-art.10 ust.1 oraz art.39 -46

Pzp.
2.2. Podstawa prawna opracowania SIWZ:

. ustawaz dnia 29 stycznia 2004r.P2p, [tekst jednolity: Dz.tJ.z20LB r. poz. 1986J

. Rozporzedzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie
rodzaj6w dokument6w, jakich mo2e 24dai zamawiajEcy od wykonawcy
w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz. U.227 lipca 201,6r. poz.1126),

. Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie
Sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowiqcego podstawq przeliczenia
warto6ci Zam6wieit Publicznych (Dz. U. poz. 2477 229 grudnia 2017r.),

o Rozporzedzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie kwot
warto6ci Zam6wieri oraz konkurs6w, od kt6rych jest uzale2niony obowiqzek
przekazywania ogloszerl UOPWE (Dz.U.poz.2479 z dnia 29 grudnia 201.7r.),

. Kodeks Cywilny,

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z
2003r. Nr 153, poz. 1503 zp6i. zm)

2.3. W ninie,szej procedurze przetargowej Zamawia)4cy bqdzie jednakowo traktowal
wszystkie podmioty ubiegajEce sig o zam6wienie publiczne, zapewniaj4c zachowanie
uczciwej konkurencji i r6wne traktowanie oraz zgodnie z zasadami proporcjonalno6ci i
przejrzystoSci.

2.4. Oferenci ponoszq wszelkie koszry zwi4zane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty. Zaleca
siq, aby oferent zdobyl wszelkie informac;e, kt6re mogE byi konieczne do przygotowania
oferty oraz podpisania umowy.

2.5. PrzygotowujEc ofertq wykonawca winien doktadnie zapoznat siq z zawartosci4
wszystkich dokument6w skladaj4cych sig na SIWZ, kt6rE nale2y od.czytywa(. wraz z
ewentualnymi modyfi kacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiajqcego

2.6. Formularz specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia iest udostqpniany
zainteresowanym oferentom w siedzibie zamawiaj4cego, 34-200 Sucha Beskidzka ul.
Szpitalna 22, BIok "B', piqtro IV, oraz na stronie internetowej
www.zozsuchabeskidzka.pl.
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ROZDZIAI. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie rob6t dodatkowych w ramach realizowanej inwestycji
tj. przebudowy pomieszczefi po pralni na Dzienny Oddzial Chemioterapii Onkologicznej w
Zespole 0pieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej okreSlonych w zalqczonym przedmiarze rob6t
Wsp6lnym Stowniku Zam6wieri (CPVJ jako:
glowny przed m iot zam6wienia:
CPV 45000000-7 Roboty budowlane
oraz przedmiot zam6wienia uzupelniaj4cy:
45450000-6 - Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostale
45410000-4 - Tynkowanie
45442700-8 - Roboty malarskie

3,2, Wymagania Zamawiai4cego,

3.2.7. Przedmiot zam6wienia powinien zostai wykonany zgodnie z obowiqzujqcymi
przepisami, normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej I sztuki budowlanej oraz z
zachowaniem zasady nale2ytej starannoSci Wykonawcy.
Zabudowane materialy winny spelnia6 wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych, a takze atest6w higienicznych je6li produkt tego wymaga. Ka2dorazowa
zmiana materiai6w wymaga zgody inspektora nadzoru.
Dopuszcza siq zastosowanie material6w zastqpczych, kt6re nie naruszaj4 postanowiei
norm, a sq uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sq
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budorary, potwierdzonym przez
nadz6r techniczny.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakodi wykonania rob6t .

Wykonawca uwzglqdnia r6wnie2 wszelkie postanowienia umowy oraz Specyfikacii
Istotnych Warunk6w Zam6wienia.
Wykonawca zobowi4zany jest do przestrzegania przepis6w prawa dot. gospodarowania
odpadami, kt6re musi odbywa6 sig na zasadach okre6lonych w ustawie o odpadach z
dnia 14 grudnia 2072 r. (Dz. U. z 2073 r. poz.27), ustawie o utrzymaniu czysto5ci i
porz4dku w gminach z dnia 13 wrze3nia 1996 r. (Dz. U.2072 poz.391), ustawie z dnia 28
Iistopada 2014r, o zmianie ustawy o utrzymaniu czysto6ci i porz4dku w gminach oraz
niekt6rych innych ustaw (Dz.U. 2015r.,po2. 87).
Wszystkie u2yte materiaty i rozwi4zania techniczne musz4 posiada6 aprobatq technicznq
Instytutu Techniki Budowlanej, pozytywn4 ocenq Paistwowego Zakladu Higieny i mie6
atesty dopuszczajEce do stosowania w pomieszczeniach slu2by zdrowia.
Zamawiajqcy o:iwiadcza, 2e dopuszcza rozwiqzanta r6wnowa2ne opisy,wanym w SIWZ
oraz wszystkich zalqcznikach.
Ilekro6 w niniejszej SIWZ i zal4cznikach stanowi4cych jej integralnE czq56 (przedmiary,
rysunki , projekty, itp.), przedmiot zam6wienia jest opisany ze wskazaniem znak6w
towarowych, patent6w, pochodzenia, norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji
technicznych, system6w referencii technicznych i material6w z podaniem producenta to
przyjmuje siq, 2e wskazaniom takim towarzysz4wyrazy ,,lub r6wnowa2ne". W zwiqzku z
art. 29 do 31 Prawa zam6wiefi publicznych dopuszcza siq ujqcie w skladanej ofercie
przetargowei, a nastqpnie zastosowanie rozwi4zait podanych w dokumentacji, o kt6rej
mowa wyZej, pod warunkiem zapewnienia parametr6w technicznych i jakoSciowych nie
gorszych ni2 okreSlone w tej dokumentacji.
Podane w opisach przedmiotu zam6wienia nazwy wlasne nie majq na celu naruszenia
art.29 i7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zam6wiei Publicznych (Dz. rJ. z Z0l7
r. poz. 7579 l, a majq jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwafi jako6ciotuych,
technicznych i technologicznych Zamawiaj4cego. Z uwagi na fakt dopuszczenia
mo2liwo6ci r62nych propozycji zamiennych wymaga siq od Wykonawcy weryfikacji i

21')

3.2.4.
21q.

3.2.7

3.2.6.
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3.2.10.

3.3.
3.3.1.
3.3.2.

traktowania wszystkich rozwiqzan jako powi4zanych ze sob4 i tlvorzqcych docelowy
obiekt budowlany. Wykonawca zobowi4zany iest do skompletowania dokument6w i
obliczeri potwierdzajEcych, 2e dobrany osprzq! urzqdzenia, rozwiqzania, materiaiy,
poi4czenia 162nych technologii i rob6t r62nych bran2 spelniq wymagania podstawowe,
rakie iak:
a) bezpieczeristwokonstrukcji,
b) bezpieczeistwopoZarowe,
c) bezpieczerisrwo u2ytkowania,
dl odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony Srodowiska,
el ochrony przed halasem idrganiami,
f) oszczqdnoSci energii i odpowiedniej izolacyjno6ci cieplnej.

W/w parametry bqdq brane pod uwagq przy ocenie r6wnowa2no6ci zaproponowanych
rozwiqzafi.
Uwaga:
Zgodnie z art. 30 ust. 5 usta\ /y Pzp Wykonawca, kt6ry powoluie siq na rozwiqzania
r6wnowa2ne opisywane przez Zamawiajqcego iest obowiqzany Wkazat.,2e oferowany
przez niego przedmiot zam6wienia spelnia wymagania okre6lone przez Zamawiaiqcego.
Zaproponowane rozwiqzania r6wnowa2ne nale2y wyraZnie wskazai w zlo2onej ofercie
przetargowej.
W przypadku niewykazania przez Wykonawcq, 2e oferowane roboty, technologie,
materialy, urzqdzenia, instalacie i osprzqt s4 r6wnowazne w stosunku do wymaganych w
specyfikacji technicznej &ykonania i odbioru rob6t budowlanych, dokumentacji
proiektowei Iub opisie przedmiotu zam6wienia, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona
jako niezgodna z SIWZ.
W zwl4zku, iz przedmiotem zanr6wienia sE roboty dodatkowe, Zamawiajqcy wymaga,
aby Wykonawca podpisai protok6i wsp6tpracy z obecnym wykonawcq, dostosowai sw6j
harmonogram do harmonogramu robdt gl6wnych oraz uwzglgdnit wymagania GW co do
wsp6lpracy w realizacji rob6t.
Zamawiajqcy dopuszcza mo2liwo6i powierzenia czqSci prac podwykonawcy wskazanych
w ofercie Wykonawcy.
Obowiqzki Wykonawcy:
wla6ciwe utrzymanie i zabezpieczenie placu budowy,
ustanowienie kierownika budowy i kierownik6w rob6t stale obecnych podczas
prowadzenia rob6t,
prowadzenie dziennika budowy,
wyw6z na sw6i koszt odpad6w budowlanych,
umo2liwienie wstqpu na plac budowy pracownikom organ6w paristwowego nadzoru
budowlanego i wyznaczonym pracownikom Zamawiajqcego,
prowadzenie wymaganych dokument6w,
przekazanie Zamawiajqcemu pelnej dokumentacii odbiorowei wraz z atestami
wbudowanych material6w, kartami gwarancyjnymi, protokolami skuteczno(ci
wentylacji, badaniami elektrycznymi, itp.,
uzgadnianie z Zamawiajqcym wszystkich szczeg6l6w realizacji inwestycji, jak np.
kolorystyka itp.,
zloienie do akceptacii zamawiajqcemu wszystkich material6w i rvyrob6w przed ich
wbudowaniem,
przestrzeganie zasad 6rodowiskowych obowiEzujqcych u Zamawiaj4cego,
uporz4dkowanie terenu budowy po zakoriczeniu rob6t i przekazanie go Zamawiaiqcemu
w terminie ustalonym na odbi6r rob6!
zapewnienie warunk6w bezpieczetistwa bhp i ppo2, zgodnie z wymogami
obowiEzui4cymi u ZamawiajEcego,
zapoznanie siq z wszystkimi warunkami lokalizacyinymi, terenowymi
i realizacyjnymi i uwzglqdnienie ich w cenie oferty przetargowej,

J.J.5.

3.3.4.
3.3.5.

3.3.6.
-7_3. / _
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3.3.8.

3.3.9.

3.3.10.
3.3.11.

3.3.t2.

3.3.13.



3.4.L. Przed zloZeniem oferty zaleca siQ dokonanie wizii lokalnei obiektu. Termin wizii
naleiy ustali6 z Dzialem Zam6wiefi Publicznych,

3. 5. Warunki przedmiotowe wymagane od Wykonawc6w:

3.5.1. Wymagany termin platno6ci wynosi 30 dni od daty wplywu faktury. ZamawiaiEcy
przewiduje lednorazow4 platnoSi po zakoriczeniu zadania i uzyskania bezusterkowego
protokolu odbioru rob6t.
Zaoferowanie minimalnego okresu gwarancji i rqko.imi 50 miesiqcy.
Zaakceptowanie postanowie6 umowy, kt6rej wz6r stanowi zalqcznik do SIWZ
Sporz4dzenie kosztorys6w ofertowych uwzglqdniaj4cych zakres czynnoSci niezbqdnych
do wykonania opisanych w bran2owych przedmiarach rob6t na podstawie zalqcznika do
SIWZ.
Sporzqdzenie i skuteczne uzgodnienie z ZamawiajEcym szczeg6lowego harmonogramu
rzeczowo-finansowego.

3.5.2..
3.5.3.
3.5.4.

3.5.5.

ROZDZIAT,IV, INFORMACIA NA TEMAT CZESCI ZAMOWIENIA I MOZLIWOSCI SKTADANIA
oFERT CZQSCTOWYCH

4.1. Oferta musi obejmowa6 caloii zam6wienia, ZamawiaiEcy nie dopuszcza mo2liwoici
skladania ofert czq(ciowych.

4.2. Oferty czqSciowe,ako sprzeczne (nie odpowiadaj4ceJ z treSciq SIWZ zostan4 odrzucone.

ROZDZIAI. V. INFORMACIA NA TEMAT MOZLIWOSCI SXIAOAruIA OFERT WARIANTOWYCH
Zamawiaiqcy nie dopuszcza mo2liwoSci zlo2enia oferty wariantowej.

ROZDZIAL VI, MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWC6W, Z KT6RYMI ZAMAWIAIACY
zAwRzE uMow4 RAMOWA

Przedmiotowe postgpowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.

ROZDZIAI, Vil. INFORMACJE NA TEMAT AUKCII ELEKTRONICZNE'

ZamawiajEcy nie przewiduje
elektronicznej.

w ninieiszym postqpowaniu przeprowadzenia aukcji

3.3.14. Wykonawca zobowiazany jest prowadzii prace w spos6b jak najmniej uci42liwy dla
u2ytkownik6w obiektu (Wykonawca uwzglgdni w harmonogramie prac wytyczne
kierownika oddzialu w zakresie godzin pracy, poziomu halasu, poziomu zapylenia itp.J,

3.3.15. jakiekolwiek szkody powstale podczas rob6t usuwa Wykonawca na wlasny koszt,
3.3.16. w obiekcie Szpitala realizowane s4 funkcje z zakresu opieki medycznej oraz prace

admi nistracyjn o-biurowe. Budynek poza remontowanym oddzialem bqdzie
normalnie uZytkowany w czasie realizacji zam6wienia,

3.3.17. miejsca prowadzenia rob6t Wykonawca bedzie zobowiqzany skutecznie zabezpieczyi
przed dostqpem os6b nieupowa2nionych oraz przed dzialaniem czynnik6w
atmosferycznych,

3.3.18. Wykonawca bqdzie zobowi4zany wykonywai roboty powoduj4ce halas wyi4cznie w
dniach i Sodzinach ustalonych z dzialem technicznym, co Wykonawca winien
przewidziei w harmonogramie prac,

3.3.19. Zamawi{qcy wymaga, aby po wykonaniu wszystkich czynno6ci Wykonawca
uporzqdkowal miejsca prowadzenia prac oraz pozostawil je w stanie czystym
i nadajqcym sig do u2ytkowania,

3.4. Uwagi:
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ROZDZTAL Vrfl. INFORMACJA W SPRAWTE ZWROTU KOSZToW W POSTQPOWANTU

Koszty udzialu w postqpowaniu, a w szczeg6lnosci koszty sporzqdzenia oferty, pokr,,vva
Wykonawca. Zamawiajqcy nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu w postqpowaniu (za
wyiEtkiem zaistnienia sytuacji, o kt6rej mowa w art. 93 ust.4 ustawy).

ROZDZIAT, IX. INFORMACJA NA TEMAT MOZLIWOSCI SXLENEruII OFERTY WSPOLNEJ
IPRZEZ DWA LUB wrqCEJ PODMrOr6w)

9.1. Wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy siq o zam6wienie musz4 ustanowi6 pelnomocnika do
reprezentowania ich w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia albo reprezentowania w
postqpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego - nie dotyczy sp6}ki
cywilnej, o ile upowaZnienie/pelnomocnictwo do wystgpowania w imieniu tej sp6tki
wynika z dolqczonej do oferty umowy sp6tki b4dZ wszyscy wsp6lnicy podpisz4 ofertq.

9.2. Wykonawcy tworzqcy jeden podmiot przedloia wraz z ofertE stosowne pelnomocnictwo -
zgodnie z rozdz. XIX pkt. 19.2.5. SIWZ - nie dotyczy sp6lki cywilnej, o ile
upowaznienie/petnomocnictwo do wystqpowania w imieniu tej sp6tki lvynika z
dolqczonei do oferty umowy sp6lki bqdZ wszyscy wsp6lnicy podpiszq ofertq.

Uwaga:
Pelnomocnictwo, o kt6rym mowa powyiei mo2e wynika6 albo z dokumentu pod takq
samq nazw4, albo z umowy podmiot6w skladaiqcych wsp6lnie ofertq.

9.3. Oferta musi byi podpisana w taki spos6b, by prawnie zobowiqzywala wszystkich
Wykonawc6w wystqpujqcych wsp6lnie (przez ka2dego z Wykonawc6w lub
pelnomocnika).

9.4. W przypadku wsp6lnego ubiegania siq o zam6wienie przez Wykonawc6w,
oSwiadczenie, o kt6rym mowa w art. 25a ustawy (pkt 12.4.7. rozdzialuXll
SIWZ)sklada kazdy z Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych siq o zam6wienie.
OSwiadczenia te potlvierdzajE spelnianie warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w kt6rym ka2dy z Wykonawc6w wykazuje
spelnianie warunk6w udziaiu w postqpowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia
(ka2dy z Wykonawc6w wsp6lnie skladajqcych ofertg nie mo2e podlega6
wykluczeniu z postqpowania co oznacza, i2 oSwiadczenie w tym zakresie musi
zloly(. kaidy zWykonawc6w skladajqcych ofertq wsp6lnE; oSwiadczenie o
spelnianiu warunk6w udzialu sklada podmiot, kt6ry w odniesieniu do danego
warunku udzialu w postqpowaniu potwierdza jego spelnianie).

9.5. W przypadku Wykonawc6w wsp6lnie sktadajqcych ofertq, dokument o kt6rym
mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 1,2.4.3. zobowiqzany jest zloiy t kaidy z
Wykonawc6w wsp6lnie skladajEcych ofertq.

9.6. Wszelka korespondencja prowadzona bqdzie wyl4cznie z podmiotem
wystqpujacym jako pelnomocnik Wykonawc6w skladajqcych wsp6lnE ofertq.

ROZDZIAL X. INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCOW
10. L. Wykonawca mo2e powierzyi wykonanie czq6ci zam6wienia podwykonawcy.
10.2. Wykonawca, kt6ry zamierza wykonywai zam6wienie przy udziale podwykonawcy, musi

wyraZnie w ofercie wskazai, jakq czqSi (zakres zam6wienia) wykonyrara6 bqdzie w jego
imieniu podwykonawca oraz podai petna nazwq podwykonawcy. Nale2y w tym celu
wypetni6 odpowiedni punkt formularza oferty, stanowiacego zalqcznik nr 1 do SIWZ. W
przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywa6 zam6wienia przy udziale
podwykonawc6w, nale2y wpisa6 w formularzu ,,nie dotyczy". le2eli Wykonawca zostawi
ten punkt niewypelniony (puste pole), Zamawiaj4cy uzna, i2 zamowienie zostanie
wykonane silami wlasnymi tj. bez udzialu podwykonawc6w.

10.3. Zamawiaj4cy Lqda, aby przed przystEpieniem do wykonania zam6wienia Wykonawca, o ile
I
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sa ju2 znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawc6w
i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie zam6wienia. Wykonawca
zobowi4zany jest do zawiadomienia Zamawiaj4cego o wszelkich zmianach danych, o
kt6rych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zam6wienia, a tak2e przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawc6w, kt6rym w p6iniejszym okresie zamierza
powierzyi realizacjq zam6wienia.

10.4. Je2eli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kt6rego zasoby
Wykonawca powolywal siq, na zasadach okre5lonych w art. 22a ust. I ustawy, w celu
wykazania spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu, Wykonawca jest obowi4zany
wykazat Zamawiaj4cemu, 2e proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia ie w stopniu nie mniel'szym ni2 podwykonawca, na kt6rego zasoby
Wykonawca powotywai siq w trakcie postqpowania o udzielenie zam6wienia.

10.5. Powierzenie wykonania czq6ci zam6wienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno6ci za nale2yte wykonanie tego zam6wienia.

ROZDZIAT. XI. TERMIN WYKONANIA ZAM6WIENIA
11.1. Wszystkie roboty budowlane stanowiace przedmiot zam6wienia musz4 zosta6

zrealizowane i potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w
nieprzekraczalnym terminie maksymalnie do 7 dni od podpisania urnowy.

77.2. Szczeg6lowy harmonogram realizacji prac bqdzie ustalony przezZamawia,Ecego z
wylonionym Wykonawcq.

ROZDZIAT Xrr. PODSTAWY WYKLUCZENTA Z POSTqPOWANTA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
WARUNKI UDZIATU W POSTEPOWANIU ORAZ WYKAZ OSWIADCZEf I DOKUMENT6W,
POTWIERDZAfACYCH SpEtNIANtE WARUNKOW UDZIATU W POSTEPOWANIU, BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ SPET,NIANIE PR.ZEZ OFEROWANE ROBOTY BUDOWLANE
WYMAGAIT ZAMAWIAIACEGO

12.1..O udzielenie zam6wienia mog4 siq ubiegad Wykonawcy, kt6rzy:

1) nie podlegajq wykluczeniu;
2) spelniajq warunki udzialu w postgpowaniu.

1 2.2.Podstawy wykluczenia:

12.2.1. Zamawiaj4cy wykluczy z postqpowania Wykonawcq/6w w przypadkach, o kt6rych
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy (przeslanki wykluczenia obligatoryine).

12.3. Warunki udzialu w postqpowaniu:
12.3.1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre6lonej dzialalno6ci zawodowej, o ile
wynika to z odrqbnych przepis6w:

ZamawiaiAcy nie okre6lil warunku w tym zakresie.
12.3.2. sytuac.ja ekonomiczna lub finansowa:

Zamawiaiacy nie okre6lil warunku w Brm zakresie.
12.3.3. zdolnoSi techniczna Iub zawodowa:

Zamawiaj4cy nie okreilil warunku w tym zakresie.

12,4, Wykaz oiwiadczer{ i dokument6w, potwierdzai4cych brak podstaw wykluczenia
oraz spelnianie warunk6w udzialu w postQpowaniu okreSlonych przez Zamawiai4cego w
pkt 12.2. i 12,3. oraz na potwierdzenie, Ze oferowane roboty budowlane odpowiadaiE
wymaganiom okre5lonym przez Zamawiaiqcego:
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72.4,L.W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postepowania o udzielenie zam6wienia
oraz spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu okreSlonych przez Zamawiajqcego w
pkt 72.2. -72.3 do oferty nale2y dolEczy6 aktualne na dzieri skladania ofert
O6wiadczenia. zgodne ze wzorem stanowiqcym zalqcznik nr 2 oraz zalqcznik nr 3 do SIWZ
(oSwiadczenie z art.25a ustawy). Informacje zawarte w O6wiadczeniach stanowiA wstqpne
potwierdzenie, 2e Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postgpowania oraz spelnia
warunki udzialu w postgpowaniu.

12.4.2 W celu potwierdzenia, 2e oferowane roboty budowlane odpowiadaj4 wymaganiom
okreSlonym przez Zamawiajqcego (zalqcznik nr 5) dotyczy opisu przedmiotu zam6wienia),
do oferLv naleiy dolqczy6 kosztorysy ofertowe uwzglgdniajqce zakres czynno6ci
niezbqdnych do wykonania opisanych w branZowych przedmiarach rob6t stanowiqcych
zai4cznik nr 5 do SIWZ

L2.4.3. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postqpowania, o
kt6rej mowa w art 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca sklada, stosownie do treSci art. 24
ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiai4cego na
stronie internetowei informacii z otwarcia ofert, ti, informacii, o kt6rych mowa w art.
86 ust.5 ustawy), o5wiadczenie o przynale2noSci lub braku przynale2no5ci do te.i samej
grupy kapitalowei, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zgodnie z zal4czonyn
wzorem oiwiadczenia stanowiacego zalEcznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze zlo2eniem
oSwiadczenia, Wykonawca moZe przedstawii dowody, 2e powiqzania z innym Wykonawc4
nie prowadzq do zakl6cenia konkurencii w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia;

W przypadku Wykonawc6w wsp6lnie skladaj4cych ofertq, dokument o kt6rym mowa w pkt
\2.4.3. zobowiqzany jest zlo2yi ka2dy z Wykonawc6w wsp6lnie skladajqcych ofertq.

ROZDZIAI, XIII. KORZYSTANIE Z ZASOBOW INNYCH PODMIOTOW W CELU
POTWIERDZENIA SPELNIANTA WARUNKoW UDZTALU W POST4POWANIU

Wykonawca, kt6ry polega na zdolno6ciach lub sytuacji innych podmiot6w musi udowodni6
Zamawiajqcemu, 2e realizuj4c zam6wienie, bqdzie dysponowal niezbqdnymi zasobami tych
podmiot6w, w szczeg6lno6ci przedstawiajqc zobowiEzanie tych podmiot6w do oddania mu do
dyspozycji niezbqdnych zasob6w na potrzeby realizac.ji zam6wienia.
Zamawiajecy oceni, czy udostqpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnoSci techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwala;q na wykazanie przez
wykonawcq spetniania warunk6w udzialu w postqpowaniu 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 dotyczEcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych Iub
doSwiadczenia, wykonawcy mogq polegai na zdolnoSciach innych podmiot6w,;eSIi podmioty te
zrealizujq roboty budowlane Iub uslugi, do realizacji kt6rych te zdolnoSci s4 wymagane.
Wykonawca, kt6ry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w,
odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowiqzai siQ do udostqpnienia zasob6w, za szkodq
poniesionq przez zamawiajqcego powstalE wskutek nieudostgpnienia tych zasob6w chyba Le za
nieudostqpnienie zasob6w nie ponosi winy.
le2eli zdolno6ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o
kt6rym mowa w ust. 1, nie potwierdzajE spelnienia przez wykonawcq warunk6w udziatu w
postqpowaniu lub zachodzq wobec tych podmiot6w podstawy wykluczenia, zamawiajqcy
zaiEda, aby wykonawca w terminie okre6lonym przez ZamawiajEcego zastEpii ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami lub zobowi4zal siq do osobistego wykonania odpowiedniej
czq6ci zam6wienia, jeZeli wyka2e zdolno6ci techniczne Iub zawodowe lub sytuacjg finansowq Iub
ekonomiczna, o kt6rych mowa w pierwszym zdaniu.

I
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ROZDZIAT. XIV. PROCEDURA SANACYINA - SAMOOCZYSZCZENIE

L4.1. Wykonawca, kt6ry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 76-20
mo2e przedstawid dowody na to,2e podiete przez niego Srodki sE wystarczaiace do
wykazania jego rzetelnoSci, w szczeg6lnoSci udowodnii naprawienie szkody wyrz4dzonej
przestqpstwem lub przestqpstwem skarbowym, zadoS6uczynienie pienig2ne za doznanq
krzyr,lrdq lub naprawienie szkody, wyczerpuj4ce wyja6nienie stanu faktycznego oraz
wsp6}pracq z organami Scigania oraz podiqcie konkretnych Srodk6w technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, kt6re sE odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestqpstwom lub przestqpstwom skarbowym lub nieprawidlowemu postgpowaniu
Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuie siq, je2eli wobec Wykonawcy,
bqd4cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s4du zakaz
ubiegania siq o udzielenie zam6wienia oraz nie uplyn4l okreSlony w tym wyroku okres
obowi4zl,wania tego zakazu.

14.2. W celu skorzystania z insqrtucji ,,samooczyszczenia",Wykonawca zobowiqzany jest do
zloieniawraz z ofertA stosownego o6wiadczenia (zal4cznik nr 2 do SIWZ), a nastqpnie
zgodnie z art. 26 ust Z ustawy do zlo2enia dowod6w.

14.3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, je2eli Zamawiaj4cy, uwzglqdniaiqc wagq iszczeg6lne
okolicznosci czynu Wykonawcy, uzna za wystarcza,4ce dowody, o kt6rych mowa w pkt.
74.L.

ROZDZIAr XV. INFORMACJA O SPOSOBIE pOROZUMIEWANTA SrE ZAMAWTAJACEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA DOKUMENT6W

15,1, Z zaslrzeZeniem postanowiefi zawartych w pkt 15.3, Zamawiaj4cy dopuszcza, aby
komunikacja miqdzy ZamawiaiEcym a Wykonawcami odbywala siq za poSrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2 012 r. - prawo
pocztowe (Dz.U. z 2077r. poz. L487 oraz z 20-L\r. po2.106,138,550 ,7lg i 1629),
osobiScie, lub za poSrednictwem poslafica.
poslarlca lub przy uZyciu Srodk6w komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu uslug drogq elektronicznq (Dz.lJ. z 2073 r.
po2.7422, z 2015 r.po2.7844 orazz 2016 r. poz.747 i 675') - adres e-mail:
zozsuchabeskidzka@wp.pl

15.2. Korespondenciq w formie faksu wykonawcy sq zobowiEzani przesylai na numer (331
872-3t-tt.

15.3. Osobami do kontaktu ze strony zamawiaiecego sq Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyla,
Agnieszka Palerska pod nr telefonu tel. (33) 872-33-23

L5,4. W przypadku wezwania przezZamawia)qcego do zlo2enia, uzupelnienia lub poprawienia
o6wiadczeri, dokument6w lub pelnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 2 lub ust. 3 usta\ryy,
oSwiadczenia, dokumenty lub pelnomocnictwa nale2y przedlolyi
(zloiyi /rszupelnii/poprawii) w formie wskazanej przez Zamawiaj4cego w wezwaniu.
Forma ta winna odpowiadad wymogom wynikajqcym ze stosownych przepis6w.

15.5. f eZeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujq oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje przy u2yciu Srodk6w komunikacii elektronicznei w rozumieniu ustawy z
dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu uslug drogq elektronicznE, ka2da ze stron na Zqdanie
drugiej strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

ROZDZLAt. XVr. OprS SpOsoBU UDZTELANTA WYJASNTEII DOTYCZ,{CYCH SpECyFrKACrr
ISTOTNYCH WARUNKoW ZAM6WIENIA

16.1. Wykonawca mo2e zwr6cii siq do Zamawiajqcego o wyjajnienie treSci SIWZ.
76.2. Zamawiajqcy niezwlocznie udzieli wylaSnieri, iednak2e nie p6iniei nii na 2 dni przed

uplywem terminu skladania ofert, o ile wniosek o wyja6nienie SIWZ wplynie do
ZamawiajEcego nie p6Zniej ni2 do korica dnia, w kt6rym uplywa polowa wyznaczonego
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terminu skladania ofert.
16.3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajqcy mo2e przed uplywem terminu skladania ofert

zmieni6 tre6i SIWZ. Ka2da wprowadzona przezZamawiaj4cego zmiana staje siq w takim
przypadku czq5ci4 SIWZ. DokonanE zmianq treSci SIWZ Zamawiajqcy udostqpnia na
stronie internetowej Zamawiajqcego.

16.4. Zamawiaj4cy oSwiadcza, i2 nie zamierza zwolywai zebrania Wykonawc6w w celu
wyjaSnienia treSci SIWZ.

16.5. TreS6 ninieiszei SIWZ zamieszczona iest na stronie internetowej Zamawiajqcego. Wszelkie
zmiany tresci SIWZ, jak teZ wyja6nienia i odpowiedzi na pytania co do tresci SIWZ,
Zamawiajqcy zamieszczai bgdzie takZe pod wskazanym wyiej adresem internetowym.

ROZDZIAI, XVII. OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJACEGO UPRAWNIONE
POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

DO

Osoby upowa2nione ze strony zamawiajqcego do kontaktowania siq z wykonawcami:

Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyla, Agnieszka Pajerska
Tel: (33J B7Z-33-23
Poczta elektroniczna: zozsuchabeskidzka(dwo.ol

ROZDZIA.I XUII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Termin zwi4zania ofert4 wynosi: 30 dni. Bieg terminu zwiEzania ofertq rozpoczyna sie wtaz z
uplywem terminu sktadania ofert, okreSlonym w rozdziale XXI SIWZ. Dzierl ten jest pierwszym
dniem terminu zwi4zania ofertE.

ROZDZIAT. XIX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

19.1. Ofertq nale2y sporz4dzii na formularzu oferty lub wedlug takiego samego schematu,
stanowiecego zal4cznik nr 1 do SIWZ. Ofertq nale2y zto2yi wylqcznie w formie pisemne.j
pod rygorem niewa2noSci (Zamawiajqcy ni e wyraia zgody na zlo2enie oferty w postaci
elektronicznej podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy wa2nego kwalifikowanego certyfikatu lub r6wnowa2nego Srodka, spelniajqcego
r,tymagania dla tego rodzaju podpisu).

19.1.1. OSwiadczenia Wykonawcy oraz innych podmiot6w, na kt6rych zdolnoSciach lub sytuacji
polega Wykonawca na zasadach okre6lonych w art. 22a ustawy, skladane na
potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spelniania warunk6w udzialu w
postqpowaniu, skladane sq w oryginale.

19.1.2. Dokumenty inne niz oSwiadczenia, skladane w celu wskazanym w pkt 19.1.1., skladane sq
w oryginale lub kopii poSwiadczon ej za zgodnoit z oryginalem.

19.1.3. PoSwiadczenia za zgodnoSi z oryginalem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na kt6rego zdolno6ciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wsp6lnie
ubiegajEcy siq o udzielenie zam6wienia publicznego, w zakresie dokument6w, kt6rego
ka2dego z nich dotyczq.

19.1.4. PoSwiadczenie za zgodno6t z oryginaiem nastQpuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej.

19.1.5. Oferta wraz ze wszystkimi zalqcznikami (dokumentami i oSwiadczeniamil stanowi jednq
calo5i. Zaleca siq, aby wszystkie strony byly ze sobE polEczone w spos6b
uniemo2liwiai4cy ich samoczynnE dekompletacjg (np. zszyte, spiqte, zbindowane itp.)

19.2. Do oferty nale2y doleczv6:
19.2.1. OSwiadczenia zgodne z zalqcznikiem nr 2 oraz zalqcznikiem nr 3 do SIWZ

(o6wiadczenia z art. 25a ustawy), oraz o6wiadczenie nr 7 (RODO), kt6re nale2y zlo2yt w
formie pisemnej
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79.2.2. Oiwiadczenie, 2e Wykonawca zapoznal siq z warunkami zam6wienia i z zalqczonym
wzorem umowy oraz,2e pruyimuje ich tre56 bez Zadnych zastrzeZefi - na formularzu
oferty - zgodnie z zal4cznikiem nr 1 do SIWZ.

19.2.3. Dokument (np. zobowiEzanieJ innych podmiot6w do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbqdnych zasob6w na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolnosci lub
sytuacii innych podmiot6w na zasadach okreslonych w art. 22a usrary.

79.2.4. kosztorys ofertowy uwzglqdniaj4cy zakres czynnoSci niezbgdnych do wykonania
opisanych w bran2owych przedmiarach rob6t stanowiEcych zai4cznik nr S do SIWZ

19.2.5. Pelnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/6w ubiegajqc ego / cych
siq o udzielenie zam6wienia publicznego. Pelnomocnictwo nale2y dol4czy6 w
oryginale b4di kopii, potwierdzonei za zgodno56 z oryginalem notarialnie.

19.2.6. Spis wszystkich zalqczonych dokument6w (spis tre6ci) - zalecane, nie wymagane.

19.3. KaZdy Wykonawca mo2e zloiyt tylko iednE ofertQ.
19.3.1. Ofertq naleiy sporzEdzit. zgodnie z wymaganiami SIWZ.

19.4. Oferta musi by6 sporz4dzona w formie pisemnei pod rygorem niewa2noSci, w iqzyku
polskim.

19.4.1. Dokumenty sporzedzone w jqzyku obcym, naleiy sklada6 wraz z tlumaczeniem na jqzyk
polski - nie dotyczy oferty, kt6ra musi byi sporzqdzona w jqzyku polskim.

79.4.2. Oferta musi byi napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieScieralnym
atramentem.

19.4.3. Oferta musi byi podpisana przez osobq/y upowa2nionq/e do reprezentowania
Wykonawcy.

19.4.4. Wszystkie zal4czniki do oferty stanowi4ce o6wiadczenie Wykonawcy, muszq byi r6wnie2
podpisane przez osobq/y upowa2nionq/e do reprezentowania Wykonawcy.

19.4.5. Upowa2nienie (pelnomocnictwol do podpisania oferty, do po6wiadczania dokument6w
za zgodno{i z orygina}em oraz do parafowania stron naleZy dolqczy6 do oferty, o ile nie
wynika ono z dokument6w rejestrowych Wykonawcy. Pelnomocnictwo naleiy dolqczy6
w oryginale bqdZ kopii, potwierdzonej za zgodno6i z oryginalem notarialnie.

19.4.5. Wszelkie miejsca, w kt6rych Wykonawca nani6sl zmiany, powinny by6 parafowane przez
osobq/y upowa2nion4/e do reprezentowania Wykonawcy.

19.5. Zaleca sig, aby zapisane strony oferS,wrazz dolqczonymi do niel dokumentami i
oiwiadczeniami byly ponumerowane oraz parafowane przez osobq/y upowa2nion4/e
do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy lakakolwiek strona zostanie
podpisana przez Wykonawcq, parafa na tei stronie nie iest ju2 wymagana.

79.6. Wykonawca powinien zamie6cii ofertq wraz z pozostalymi dokumentami,
o6wiadczeniami w dw6ch kopertach, opisanych w nastqpuj4cy spos6b:

ZESPOL OPIEKI ZDROWOTNEJ
DZIAL ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

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

Przebudowa pomieszczerl na Dzienny Oddzlal Chemioterapii Onkologicznei. roboty dodatkowe
w ramach Projektu o numerze RPMP,12,01-.03-L2-0629/17 pn. ,,Kompleksowa modernizacja iwyposaZenie
oddzial6w szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka - Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz
Ginekologiczno - Polozniczego wraz z Blokiem Porodowym" zloiony w postepowaniu konkursowym nr
RPMP.12.01.03-12.00-12-031/77 ogloszonym w ramach Regionalnego programu operacyjnego wojew6dztwa
Malopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) do Dzialania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, poddzialania
12.1.3 lnfrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym - SpR

Nr sprawy: 202.V.010 /DZP /75 /78
Nie otwierac przed 09.11.2018 r. godz. 11:00

Nazwa i adres wykonawcy

troDostarcz do Sekretariatu blok C, I

I
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19.7. Wykonawca mo2e wprowadziC zmiany lub wycofai zloionE przez siebie ofertq pod
warunkiem, Le Zamawiajqcy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian
lub wycofaniu, przed uplywem terminu do skladania ofert. Powiadomienie o
wprowadzeniu zmian Iub wycofaniu oferty nale2y umieSci6 w kopercie, opisanej jak
wyzei w pkt. 6.
Koperta dodatkowo musi byd oznaczona okre6leniami: ,,Zmiana" lub ,,Wycofanie".

79.8. Zloiona ofertawraz z zal4cznikami bqdzie iawna, z wyj4tkiem informacji stanowiEcych
tajemnicq przedsiqbiorstwa w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji co, do kt6rych Wykonawca skladai4c ofertq zastrzegl oraz wykazal. i2
zastrze2one informacje stanowiE taiemnicq przedsiqbiorstwa. Wykonawca nie mo2e
zastrzec informacji, o kt6rych mowa w art. 86 ust.4 ustawy.

19.8.1. W przypadku gdy Wykonawca nie wykaie,2e zastrze2one informacie stanowiE tajemnicq
przedsigbiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 76.04.7993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tekt iednolity Dz.U.22003 r. Nr 153, poz. 1503, z p6in. zm.)
Zamawiaiqcy uzna zastrzeZenie taiemnicy za bezskuteczne, o czym poinformu;e
Wykonawcq.

19.8.2. Informacje stanowiEce taiemnicq przedsigbiorstwa, powinny byi zgrupowane i stanowii
oddzieln4 czq66 oferty, opisanq w nastqpujqcy spos6b: ,,taiemnica przedsiQbiorstwa -
tylko do wglqdu p rzez Zamawiajqcego" .

19.8.3. Po otwarciu zloZonych oferg Wykonawca, kt6ry bqdzie chcial skorzysta6 z;awnoSci
dokumentacji z postqpowania (protokolu), w tym ofert, musi wystqpi6 w tei sprawle do
Zamawiajqcego ze stosownym wnioskiem.

ROZDZIAT, XX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

20.7.

20.2.

20.3.

20.4.

Wykonawca poda cenq ofertowq na formularzu oferry, zgodnie z zal4cznikiem nr 1do
SIWZ.
Podana cena ofertowa musi wynikai z zal4czonych do oferty kosztorys6w ofertowych
uwzglqdniajEcych zakres czynnoSci niezbqdnych do wykonania podczas realizacji
przedmiotu zam6wienia opisanych w bran2owych przedmiarach rob6t na podstawie
zal4cznika nr 5 do SIWZ
Wykonawca sporzEdzajqc ofertq nie mo2e samodzielnie dokonywa6 zmian w
stosunku do zamieszczonego w SIWZ przedmiaru rob6t. Wszelkie niezgodnoSci czy teZ
sprzecznoSci pomiqdzy przedmiarem rob6t, a pozostalymi dokumentami skladajqcymi
siq na opis przedmiotu zam6wienia tj. projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t, przedmiot zam6wienia, powinny byi korygowane
ptzez Zamawiajqcego w trybie udzielania wyja3nien na zapytania Wykonawc6w do
tresci SIWZ.
Cena podana w ofercie powinna obejmowad wszystkie koszty i skladnikr zwiqzane z
wykonaniem przedmiotu zam6wienia oraz zwiqzane m.in. z przygotowaniem i
utrzymaniem placu budowy, zapewnienia osobom wykonujqcym przedmiot umowy w
imieniu Wykonawcy, w tym w szczeg6lnoSci pracownikom Wykonawcy oraz osobom
Swiadczqcym uslugi na rzecz Wykonawcy na podstawie um6w cywilnoprawnych,
wlaSciwych warunk6w pracy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, BHP i PPOZ (w
tym Srodk6w ochrony zbiorowej oraz indywidualnej], zuiytej wody i energii
elektrycznel, gospodarowanie odpadami powstalych w zwiqzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym zwlaszcza gruzu i material6w pochodzqcych z
demonta2u, przegl4d6w. serwisowania oraz konserwacii wszystkich
zamontowanvch instalacii urzqdzefi i wyrob6w w czasie trwania gwarancii do
kt6rej zobowiezal siQ Wykonawca wraz z powstalymi z tego tytulu kosztami
materialowymi. przeglEd6w innych urzqdzefi oraz ich konserwacji zamontowanych w
trakcie wykonywania prac wraz z powstalymi z tego tytulu kosztami materialowymi.
Cena oferty winna byi wyliczona na podstawie kosztorysu ofertowego uwzglqdniaj4cej
zakres czynnoSci niezbqdnych do wykonania opisanych w braniowych przedmiarach
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20.5.

20.6.

20.7.

20.8.
20.9.

rob6t stanowiecych zalecznik nr 5 do SIWZ, a nastqpnie przeniesiona do Formularza
ofefiy - zalqcznik nr 1 do SIWZ.
Cena oferty musi byi podana w PLN cyfrowo i slownie (do drugiego miejsca po
przecinku), z wyodrqbnieniem nale2nego podatku VAT - je2eli wystqpuje.
Prawidlowe ustalenie stawki podatku VAT le2y po stronie Wykonawcy. Nale2y przyj4i
obowiqzujqc4 stawkq podatku VAT zgodnie z ustawe z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towar6w i ustug (tj. D2.U.2017.177.1054 zp6i.. zm.).
leieli zloiono ofertQ, kt6rei wyb6r prowadzilby do powstania obowiEzku podatkowego
Zamawiajqcego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug w zakresie
dotycz4cym wewnAtrzwsp6lnotowego nabycia towar6w, Zamawiajqcy, w celu oceny
takiej oferty, doliczy do przedstawionei w niej ceny podatek od towar6w i uslug, kt6ry
mialby obowiEzek wplaci6 zgodnie z obowiEzujqcymi przepisami.
Cena mo2e by6 tylko jedna.
Cena nie ulega zmianie przez okres wa2no6ci oferty fzwiqzania ofertq).

ROZDZIAT. XXI. MIEISCE ORAZ TERMIN SKI,ADANIA I OTWARCIA OFERT

21.1. OfertQ naleZy zlo2y6 w siedzibie ZamawiajEcego ti.
Oferty nale2y sklada6 w Sekretariacie Zespotu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,
Blok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22,34-200 Sucha Beskidzka, nie p6iniej ni2 do dnia
09.11.2018r. godz. 10:00. Oferty zlo2one po terminie zostanq zwr6cone zgodnie z art.
84 ust. 2 ustawy.

27.2. W przypadku otrzymania przez Zamawiaiqcego oferty po terminie podanym w pkt. 1
niniejszego rozdzialu Zamawiaj4cy niezwlocznie zawiadomi Wykonawcq o zlo2eniu
oferty po terminie oraz niezwlocznie zwr6ci ofertq.

21.3. Miejsce i termin otwarcia ofert:
21.4. Otwarcie ofert odbqdzie siq w dniu 09.11,2018r. godz. 11.00, w Dziale Zam6wie6

Publicznych Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchei Beskidzkiei, ul. Szpitalna 22.
21.5. Podczas otwarcia ofert zamawiai4cy poda informacje okreslone w art. 86 ust.4 ustawy.

ROZDZIAT, XXII. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

22.1. Otwarcie ofert,est iawne.
22.2. BezpoSrednio przed otwarciem ofert Zamawiajqcy poda kwotq, jakq zamierza

przeznaczyi na sfinansowanie niniejszego zam6wienia [kwota brutto, wraz z podatkiem
VAT).

22.3. Podczas otwarcia kopert z ofertam i, Zamawiajqcy poda (odczyta) imiq i nazwisko, nazwq
(firmq) oraz adres (siedzibq) Wykonawcy, kt6rego oferta jest otwierana, a takZe
informacre dorycz4ce ceny oferty, terminu realizacli.

22.4. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajqcy zamiesci na swojej stronie internetowei
www.zozsuchabeskidzka.pl informacje dotyczqce:
1) kwoty, jak4 zamierza przeznaczy6 na sfinansowanie zam6wienia;
2J firm oraz adres6w Wykonawc6w,kt6rzy zloLyli oferty w terminie;
3J ceny iterminu wykonania zam6wienia zawartych w ofertach w ofertach.

22.5. Zgodnie z art. 24 aa ustawy, Zamawiai4cy naipierw dokona oceny ofert, a
nastqpnie zbada, czy Wykonawca, kt6rego oferta zostala oceniona jako
naikorzystnieisza (nairyLei oceniona), nie podlega wykluczeniu (art, 24 ust. 1 pkt
12-23) oraz spelnia warunki udzialu w postQpowaniu..

22.6. Z zastrze;eniem wyj4tk6w okre6lonych w ustawie, oferta niezgodna z ustaw4 prawo
zam6wieri publicznych lub nieodpowiadajqca tre6ci SIWZ, podlega odrzuceniu. wszystkie
przeslanki, w przypadkach kt6rych zamawiaiEcy jest zobowi4zany do odrzucenia oferty,
zawarte sE w art. 89 ustawy.

22.7 . w toku dokonywania oceny zlo2onych ofert zamawiaiqcy mo e i4dai udzielenia przez
Wykonawc6w wy.iaSniefi dotyczqcych tre6ci zlo2onych przez nich ofert.

1d
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22.8. Zamawiaj4cy poprawi w tek3cie oferry omylki, wskazane w art. 87 ust. Z ustawy,
niezwlocznie zawiadamiajqc o tym Wykonawcq, kt6rego oferta zostanie poprawiona.

22.9. W przypadku, gdy zlozona zostanie mniej niz jedna oferta niepodlegaiaca odrzuceniu,
przetarg zostanie uniewa2niony. ZamawiajEcy uniewazni postqpowanie takZe w innych
przypadkach, okreslonych w ustawie w art. 93 ust. 1 ustawy.

22.10. Zamawiajqcy ptzyzna zam6wienie Wykonawcy, kt6ry zlo2y ofertg niepodlegajqcq
odrzuceniu, i kt6ra zostanie uznana za najkorzystnieiszq (uzyska naiwiqks zqliczbq
punkt6w przyznanych wedlug kryteri6w wyboru oferty okreslonych w niniejszej SIWZ).

22.17. Zamawi{qcy powiadomi o wyniku przetargu przesylaj4c zawiadomienie wszystkim
Wykonawcom, kt6rzy zloLyli oferty oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji w
miejscu publicznie dostgpnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej pod
nastQpuiecym adresem : www.zozsuchabeskidzka.pl

2Z.7l.l.W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, zawiadomienie o wyniku
przetargu przesylane do Wykonawc6w,kt6rzy zloiyli oferty, bqdzie zawieralo
informacje, o kt6rych mowa w art. 92 ust. 1 ustawy.

ROZDZIAT. XXIII. OPIS KRYTERIOW, KToRYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAI,
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZZ PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERI6W T SPOSOSU
OCENY OFERT

23,1, Ptzy w1uborze i ocenie zloionych ofert Zamawiaiqcy kierowa6 siq bqdzie
nastqpu,qcymi kryteriami:

1) Kryterium Cena - 600lo
Kryterium ceny bqdzie rozpatry,\ /ane na podstawie ceny podanej przez Wykonawcq w
formularzu ofertowym stanowiEcym Zalqcznik nr 1 do SIWZ, jako ceny obliczonej na podstawie
kosztorysu ofertowego uwzglqdniajqcej zakres czynnoSci niezbqdnych do wykonania opisanych
w bran2owych przedmiarach rob6t stanowiEcych zal4cznik nr 5 do SIWZ.

leieli zlo?ono ofertq, kt6rej wyb6r prowadzitby do powstania u Zamawiaj4cego obowiqzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug Zamawiajqcy w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towar6w i uslug, kt6ry mialby
obowiqzek rozliczyt zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca skladajqc ofertq, informuje Zamawiaj4cego, czy wyb6r oferty bqdzie prowadzii do
powstania u zamawiajqcego obowi4zku podatkowego, zgodnie z zapisami wynikajqcymi z art.91
ust 3a Ustawy pzp, wskazujqc nazwq (rodzaj) towaru lub uslugi kt6rych dostawa lub
Swiadczenie bqdzie prowadzii do jego powstania oraz wskazujqc ich warto6i bez kwoty podatku
w Formularzu ofertowym stanowiqcym Zalqcznik nr 1 do SIWZ.

Punktacja za cene bQdzie obliczona na podstawie wzoru:

cena najni2sza spoSr6d ofert x 1.00
P= x 600/o

cena badanej oferty

2) Kryterium termin udzielonei gwarancli - 40olo
Kryterium udzielonej gwarancji bgdzie rozpatrywane na podstawie zaproponowanego terminu
wydlu2enia okresu gwarancji ponad 60 miesiqcy podany przez Wykonawcq w formularzu
ofertowym stanowiqcym Zai4cznik nr 1 do SIWZ.
Oferowany okres gwarancji obejmuje wykonane roboty budowlane oraz zastosowane materialy

P

Nazwa enum Waga
Cena

Okres udzieloneI gwaranclr

St na15z15
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Kryterium Wydlu2enie okresu gwarancli llo6i przyznanych punkt6w

Okres Gwarancji

1 punkt
2 punkty
3 punkty
4 punkty
5 punkt6w
6 punkt6w
7 punkt6w

Punktacia za termin gwarancii bqdzie obliczona na podstawie wzoru:

IloSi punkt6w uzyskana przez oferenta x100
x 40o/o

Max. 7 pkt

23.2. Wynik
Wynik bqdzie traktowany jako wartoSi punktowa oferty, zaokrEglony do 2 miejsc po przecinku.
Oferta, kt6ra przedstawia najkorzystnieiszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punkt6w w
oparciu o ustalone kryteria) zostanie Dznana za naikorzystnieiszA, pozostale oferty zostanq
sklasyfikowane zgodnie z ilosci4 uzyskanych punkt6w. Realizacia zam6wienia zostanie
powierzona wykonawcy, kt6ry uzyska najwy2szq iloSi punkt6w.

FiOZDZIAL XXIV, TNFORMACJA NA TEMAT MOzrrWOsCr ROZLTCZANTA SrE W WALUTACH
OBCYCH

Zamawiajqcy bqdzie rozliczal sig z Wykonawc4 wylEcznie w walucie polskiej (PLN).

ROZDZTAT. XXV. INFORMACJE DOTYCZACE UMOWY

25.1.

25,2.

25.3.
25.4.

25.5.

2 5.5.1

25.5.2

Istotne dla Zamawiajqcego postanowienia umowy, zawiera zal4czony do niniejszej SIWZ
wz6r umowy (zalqcznik nr 6).
Zamawialqcy podpisze umowq z Wykonawc4, kt6ry przedlo2y naikorzystnieisze ofertq z
punktu widzenia kryterium przyjqtego w niniejszel specyfikacji
O mieiscu i terminie podpisania umowy Zamawiaiqcy powiadomi odrgbnym pismem.
Umowa zawarta zostanie z uwzglqdnieniem postanowiefi uynikaiqcych z tresci
niniejszej specyfikacii oraz danych zawartych w ofercie.
Mo2liwo56 zmiany umowy.
Zamawiaiqcy dopuszcza mo2liwo66 zmiany postanowiei umowy zgodnie z art. 144
ustawy w stosunku do tre5ci Oferty Wykonawcy, w szczeg6lnoSci poprzez zmianq
odpowiednio sposobu realizacji rob6t, okresu i termin6w ich realizacji i/lub ceny w
nastgpulqcych okolicznoiciach:
Zmiany powszechnie obowiqzuj4cych przepis6w prawa w zakresie majqcym wplyw na
realizacjq rob6t;
Zmiany stawki urzgdowej podatku VAT, przy czym w takim przypadku zmianie ulegnie
kwota podatku VAT i kwota ceny brutto;

50 miesiqcy
50 miesiqcy + 12 miesiqcy
50 miesiqcy + 24 miesi4ce
50 miesiqcy + 36 miesiqce
50 miesiqcy + 48 miesi4ce
50 miesiqcy + 60 miesi4ce
50 miesiqcy + 51 miesiqcy i
wiqcej

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin gwaranc,i kr6tszy od okresu wymaganego
przez Zamawiajqcego [tj. 50 miesiqcyJ jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treiciq
SIWZ.
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25.6. lnformacla o formalno6ciach, iakie winny zostad dopelnione przez Wykonawcq w
celu zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego
Wykonawca, kt6rego ofertq wybrano jako najkorzystniejszq jest obowiqzany do zawarcia
umowy w terminie nie kr6tszym niZ 5 dni od dnia przesiania zawiadomienia o Wborze
najkorzystnie.jszej oferty, z zastrzeZeniem pkt 2 poni|ej. Zamawiaj4cy mo2e zawrzet
umowq w sprawie zam6wienia publicznego przed uplywem tego terminu, jeSli w
postqpowaniu o udzielenie zam6wienia zostala zloiona tylko jedna oferta.
W przypadku wniesienia odwolania Zamawiai4cy nie moie zawrzei umowy do czasu
ogloszenia przezKrajowqlzbq Odwolawcz4 wyroku lub postanowienia koriczEcego
postQpowanie odwolawcze.
W przypadku, gdy okaZe siq,2e Wykonawca, kt6rego oferta zostala wybrana, przedstawil
w niej nieprawdziwe dane lub bqdzie uchylal siq od zawarcia umowy na warunkach
wynika.jqcych z SIWZ, Zamawiajqcy wybierze tQ spoS16d pozostalych ofert, kt6ra
uzyskala najwy2sz4 ocenq, chyba, 2e w postqpowaniu przetargowym zlo2ona byla tylko
jedna oferta lub uplynie termin zwi4zania ofertE.
Wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy siq o udzielenie zam6wienia, kt6rych oferta zostala
wybrana jako najkorzystniejsza zobowi4zani bqdq - przed podpisaniem umowy -
dorgczyi Zamawiajqcemu umowg regulujqc4 wsp6ipracq tych Wykonawc6w (np. umowa
konsorcjum, umowa sp6lki ci,wilnej).

25.7.

2 5.8.

ROZDZIAT, XXVI. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSI.UGUJACYCH
WYKONAWCOM W TOKU POST4POWANTA O UDZIELENTE ZAMOWIENIA PUBLTCZNEGO

25.9.

25.70.

I""

Y

S a 1-7 z!7

25.5.3. Zmiana terminu wykonania umowy z uwagi na:
a) konieczno5d zmiany terminu przekazania placu budowy Wykonawcy przez

Zamawiajecego, iednak w takiej sytuacii termin wykonania przedmiotu umowy nie moZe
byi dlu2szy ni2 o okres przesuniqcia terminu przekazania placu budowy w stosunku do
okre6lonego w umowie,

b) koniecznoSciq wykonania rob6t zamiennych,
c) wstrzymaniem prac przez wlaSciwe organy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
dJ innymi przyczynami zewnqtrznymi niezaleZnymi od Wykonawcy i Zamawiajqcego

skutkujAce niemo2liwoSciq prowadzenia prac.
25.5.4. Obiektywnie uzasadnionej decyzji Zamawiaiecego, co do kolejnoSci realizacji rob6t;
2 5.5.5. KoniecznoSci wykonania rob6t dodatkowych;
25.5.6. KoniecznoSci wstrzymania lub przesuniqcia realizacji rob6t w zwi4zku z prowadzeniem

prac adaptacyjnych. Tym samym Zamawiaj4cy zastrzega w przypadku niezbqdnej
potrzeby, moZliwoSa wstrzymania rob6t lub ich przesuniQcie w celu prawrdtowego
skoordynowania obu zadari skutkowai to bqdzie zmiane terminu wykonania umowy
jednak w takiej sytuacji termin wykonania przedmiotu umowy nie moie byi dluZszy niZ
o okres wstrzymania rob6t w stosunku do okre5lonego w umowie.

25.5.7. Wystqpienia koniecznoSci wprowadzenia zmiany os6b personelu Wykonawcy;
25.5.8. Uzasadnionych, niezawinionych przez Wykonawcq przerw w realizacji umowy

spowodowanych sitE wyZszq, kt6rej zaistnienie Strona iest w stanie wykaza6, co
uniemo2liwia wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ. Termin wykonania
przedmiotu zam6wienia zostanie wydlu2ony o udokumentowany przez Wykonawcq czas
trwania sily wyZszej.

25.5.9. Zmiany rachunku bankowego i innych danych zar6wno Wykonawcy, jak i Zamawiaj4cego
25.5.10. Zmiana umowy mo2e takZe nastqpid w przypadkach, o kt6rych mowa w art. 144 ust. 1

pkt 2-6 ustawy.

Zmiana os6b upowaZnionych do reprezentacii strony (do kontakt6w) wymaga pisemnego
powiadomienia drugiej Strony podpisanego przez osoby upowa2nione do reprezentacii
Strony,
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Wykonawcy przysluguj4 przewidziane w ustawie Srodki ochrony prawnej w postaci
odwolania oraz skargi do s4du. Szczeg6towe zasady wnoszenia Srodk6w ochrony prawnej
oraz postgpowania toczonego wskutek ich wniesienia okresla Dzial VI ustawy.
Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu i specyfikacji przysluguj4 r6wnie2
organizaciom wpisanym na listq, o kt6rei mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

ROZDZIAT, XXUI. POSTANOWIENIA KOI(COWE
27 .1. Zasady udostqpniania dokument6w

Uczestnicy postQpowania oraz osoby trzecie maiE prawo wgl4du do tre6ci protokolu oraz
ofert w trakcie prowadzonego postQpowania, z wyjqtkiem dokument6w stanowiqcych
zalqczniki do protokolu fjawne po zakoficzeniu postqpowania), z tym ie oferq
udostqpniane sa od dnia ich otwarcia z wyl4czeniem informacji stanowiACych tajemnicq
przedsiqbiorstwa w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i
dokument6w lub informacji zastrzezonych przez uczestnik6w postgpowania

2 7.2. Udostqpnienie zainteresowanym odbywai siq bqdzie wg poni2szych zasad:
Zamawiajqcy udostqpnia wskazane dokumenty po zlo2eniu pisemnego wniosku
Zamawiaj4cy wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostqpnianych dokument6w
zgodnych z wnioskiem Zamawiaj4cy wyznaczy czlonka komisii, w kt6rego obecnoSci
udostqpnione zostanE dokumenty Udostqpnienie moie mie6 miejsce wyl4cznie w
siedzibie Zamawiajqcego orazw czasie godzin iego urzqdowania

27.3. Caloii postqpowania prowadzona iest w iqzyku polskim, dotyczy to r6wnie2 wszelkiej
korespondencii oraz porozumiewania siq pomiqdzy Zamawiajqcym a Wykonawc4

ROZDZIAT, XXVIII. KLAUZULA INFORMACYJNA NA PODSTAWIE ART. 13 RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2076/679
z dnia 27 kwietnia 2076 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepll,wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 779 z 04.05.2016, str. l),
dalej ,,RODO", informujq, 2e:
. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zesp6l Opieki Zdrowotnei w Suchej

Beskidzkiei z siedzib4 w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22;. inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej jest pan Marek
Sadowski email masad@zozsuchabeskidzka.pl

. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bqdq na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwi4zanym z w/w postqpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego;

. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bqdq osoby lub podmioty, kt6rym udostqpniona
zostanie dokumentacia postqpowania w oparciu o art. B oraz art.96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zam6wieri publicznych {Dz. U. z 2Ol7 r. poz. 1579 i 2018), dalej
,,ustawa Pzp";

. Pani/Pana dane osobowe bqdE przechowyr,vane, zgodnie z art.97 ust. 1 ustawy pzp, przez
okres 4lat od dnia zakoficzenia postqpowania o udzielenie zam6wienia, a je2eli czas
trwania umowy przekracza 4lata, okres przechowlrwania obejmuje caly czas trwania
umowy;

. obowiqzek podania przez Pani4/Pana danych osobowych bezpo6rednio pani/pana
dotycz4cych jest wymogiem ustawowym okre6lonym w przepisach ustawy pzp, zwiqzanym
z udzialem w postepowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje
niepodania okre6lonych danych wynikai4 z ustawy Pzp;. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgdq podejmowane w spos6b
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;. posiada Pani/Pan:
- na podstawie arL 15 R0DO prawo dostqpu do danych osobowych pani/pana

dotyczqcych;
- na podstawie art. 15 RODO prawo do sprostowania pani/pana danych osobowych..;

Strona 18 z 18

,dtul
h

,r*""



- na podstawie art. 18 R0DO prawo 2qdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem 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 dotyczqcych narusza przepisy
RODO;

nie przysluguje Pani/Panu:
- w zwiqzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniqcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art.20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwaEania danych
osobowych, gdyZ podstawq prawnq przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
iest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Komisja Przetargowa:

hn;a
2

I

3

U-n:t,,i,

+ hb,uo \Yul

' Wyjainienie: informscja w tym zakresie jest wymagana, jeieli w odniesieniu do danego administratoro lub podmiotu
przetworzajqcego istnieje obowiqzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
" WyJa'nieniq skorzystonie z prowa do sprostowania nie moZe skutkowot zmianq wyniku postQpowaniu
o udzielenie zomdwienia publicznego ani zmianq postanowiei umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oroz nie
moZe noruszaA inbgralnoSci protokolu oraz jego zalqcznik1w,
"'WyjoSnlenie: prowo do ogrqniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zopewnienia korzlstonio ze lrodkdw ochrony prawnej lub $, celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,lub z
uwagi no woZne wzglQdy interesu publicznego Unii Europejskiej lub partstwa czlonkou)skiego.
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Zalqcznik nr 1

Pieczqt Wykonawcy

0ferta zlo2ona do postepowania o udzielenie zam6wienia publicznego w trybie przetargu
nleograntczonego na:

Przebudowq pomleszczei na Dzienny Oddzial Chemioterapii Onkologicznei- roboty dodatkowe

w ramach Projektu o numerze RPMP.12.0 7,03-72-0629 /17 pn ,,Kompleksowa modernizacia i wyposaZenie oddzial6w
szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka - DzienneSo Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz cinekologiczno -

Polozniczego wraz z Blokiem Porodowym" zlozony w postepowaniu konkursowym nr RpMp.12.01.03 -12.00- 12-
031/17 ogloszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Malopolskiego na lata 2014-
2020 (RP0 WM) do Dzialartia L2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddzialania 12.1.3 Infrastruktura ochrony

zdrowia o znaczeniu subregionalnym - SpR

1. Dane dotycz4ce Wykonawcyr:

Siedziba.....

Nr telefonu/faks..

nr NIP............

1 1 Uwaga: w przypadkr.: Wykonawc6w skladaiqcych ofertQ wspdlnE naleZy wskazad wszystkich Wykonawc6w
wystQpujEcych wsp6lnje lub zaznaczyt, ii wskazany podmiot (Pelnomocnik/Lider) wystepuje w imieniu wszystkjch podmiot6w
skladajqcych ofertq wsp6lnq.

w przypadku Wykonawc6w skladajqcych ofertq wsp6lnq naleZy wypelnif dla kazdego podmiotu osobno.

'z 
Mikropnedsl?biorstwo: przedslSblorstwo, ktbre zatrudnld mniej nii 10 os6b i kt6rego rcczny obrdt lub roczna sumo

bllonsowa nie przekrocza 2 filllon6w EUn

Male przedslQblorstwo: pnedslQblorstwo, ktbre zotrudnia mhiej hli 50 os6b i ktdrego roczny obr6t lub roczna suma
bilonsowd hle przekraczo 10 mlllon'w EUR

. Srednle przedslQbtorstwa: przedslQblorstwo, ktdre nle sq mikroprzedsiQbiorstwami ani mdlymi przedslQblorstwomi
i kt6re zatrudniajq mniej nii 250 os6b i kt6rych roczny obr6t nie przekracza 50 milion6w EUR lub roizna suma bilansowa n,"
przekracza 43 milion6w EUR,
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FORMULARZ OFERTY

Adres e-mail:

Rodzai przedsiqblorstwa iakim ,est Wykonawca (zaznaczy6 wlajciw4 opcie)2:

E Mikroprzedsiqblorstwo

tr Maleprzedsiqbiorstwo

E SrednieprzedsiQbiorstwo

2. Dane dotyczqce ZamawiaiAcego
Zesp6i Opieki Zdrowotnej

!1. Szpitalna 22,34-2 00 Sucha Beskidzka
TEL: (033) 872-31-00
FAx: (033) 872-31-77

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



REGON: 000304415, NIP: 552-12-7 4-352
3. Zobowlqzania wykonawcy
Zobowiqzujq siq wykonae przedmiot zam6wienia na poni2szych warunkach

Termin realizacji: .........,..,....,........,,.

Wykonawca skladajEc ofertg informuje, 2e wyb6r oferty bQdzie prowadzii do powstania
u Zamawiajqcego obowiqzku podatkowego TAK*/NlE (niepotrzebne skreSlid) zgodnie z zapisami
wynikajqcymi z art. 91 ust 3a Ustawy pzp a wiqc dotyczy obowiqzku podatkowego zamawiajEcego zgodnie
z przepisami o podatku od towar6w i ustug w zakresie dotyczqcym wewnqtrzwsp6lnotowego nabycia
towa16w.
TAK*:..... (wskazad nale2y nazwq produktu/uslugi i wartoSt]
W przypadku braku wypelnienia przedmiotowego oriwiadczenia ZamawiajEcy automatycznie przyjmuje,
2e nie ponosi 2adnych zobowiqzafi z tytulu oplat wynikajEcych z obowiqzku podatkowego Wykonawcy
zgodnie z zapisami wynikajqcymi z art. 91 ust 3a Ustawy pzp.

Warunki platno6ci - Wymagany termin platnosci wynosi do 30 dDi od daty wplywu takrury.
Termin gwarancii 50 miesigcy + ............... miesiqcy.

Ninieiszym oSwiadczam. 2e:
. zapoznalem sig z warunkami zam6wienia i przyjmujg je bez zastrzeief;
. zapoznalem siq z postanowieniami zalqczonego do SIWZ wzoru umowy i przyrmuig go bez zaslrzezei;
. przedmiot oferfy jest zgodny z przedmiotem zam6wienia;
. jestem zwi4zany niniejszE ofertE przez okres 30 dni,liczqc od dnia skladania oiert podanego w SIWZ;

NiZei podanq czqS6/zakres zam6wienia. wykonywad beda w moim imieniu podwykonawcy:

Czq5d/zakres zam6wienia - Nazwa (Iirma) podwykonawcy
1.....
2.....

Pelnomocnik w przypadku skladania oferty wsp6lnei
Nazwisko, imiq ......

Stanowisko
Te1efon...................................................Fax.

Zakres:
- do reprezentowania w postqpowaniu
- do reprezentowania w postQpowaniu i zawarcia umowy

Wszelkq koresoondenciq proszq kierowa6 na adres:

.........................................., dnia

Podpis wraz z pieczqciE osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy
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Zalqcznik nr 2

ZamawiaiAcy:
Zesp6l Opieki Zdrowotnej
\1. Szpitalna 22,34-200 Sucha Beskidzka
TEL: (0331 872-37-00
FAx: (033) a72-37-71.
e-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl
http//www.zozsuchabeskidzka.pl
REG0N: 000304415, NIP 552-72-7 4-352

Wykonawca:

(pelna nozwa/fi rma, adres,
w zaleinoSci od podmiotu:
N IP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imiq, nazwisko,
stanowisko/podstowo do
reprezentacji)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia ZOO4 r.
Prawo zam6wiefi publicznych (dalei iako: ustawa pzp),

DOTYCZACE PRZEST,ANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego pn.
Przebudowa pomleszczeri na Dztenny Oddzial Chemioterapii Onkologicznei- roboty dodatkowe

w ramach Projektu o numerze RPMP.12.01.03-72-0629 /77 pD. ,,Kompleksowa modernizacja iwyposaienie oddzial6w
szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka - Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno -

Poloirniczego wraz z Blokiem Porodowym" zlozony w postepowaniu konkursowym nr RpMp,12.01.03-lz.o0-12-
031/17 ogloszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Malopolskiego na lata 2014-
2020 (RPo wM) do Dzialania l2.l lnfrastruktura ochrony zdrowia, Poddzialania 12.1.3 Infrastruktura ochrony

zdrowia o znaczeniu subregionalnym - SpR

oSwiadczam, co nastqpuje:

1' oiwiadczam, 2e nie podlegam wykluczeniu z postqpowania na podstawie arL 24 ust 1 pkt r2-zz \stawy
Pzp.

......., dnia
(miejscowo56 idata)

(podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)
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06wiadczam, ie zachodzq w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postqpowania na podstawie art.
............. ustawy Pzp (podai majqcq zastosowanie podstawQ wykluczenia spoSr'd wymienionych w art. 24
ust. 1 pkt 1i-14, 16-20) lednocze(nie oiwiadczam,2e w zwiEzku z ww. okolicznosciq, na podstawie art. 24
ust. 8 ustawy Pzp podj4iem nastqpujEce Srodki naprawcze (procedura sanacyjna - samooczyszczenie) :

...., dnia

(miejscowos6 i data)

(podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)

0Swiadczam, Ze nastqpujEcy/e podmiot/, na kt6rego/ych zasoby powolujq siq w niniejszym
post9powaniu, tj., (podat pelnq
nazwq/lirmg, adres, a tak2e w zale2noici od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/jE wykluczeniu
z postqpowania o udzielenie zam6wienia zgodnie z art.24vst.7 pkt 1,2-22 ustawy Pzp

r

............, dnia .................... r.

(miejscowoS6 i dataJ

(podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)

Oswiadczam, 2e wszystkie informacje podane w powyZszych oSwiadczeniach s4 aktualne
i zgodne z prawdq oraz zostaly przedstawione z pelnq Swiadomo5ciq konsekwencji wprowadzenia
zamawiajqcego w blqd przy przedstawianiu informacji.

[podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)
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Zal4cznikS

Zamawiai4cy:
Zesp6t 0pieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 22, 3 4- 2 0 0 Sucha Beskidzka
TEL: (033J 872-37-00
FAx: (033) 872-3L-1.r
e-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl
htlp / / www.zozsuchabeskidzka.pl
REGON: 000304415, NIP: 552-12-7 4-352

(pelna nazwa/frma, odres,
w zoleinoici od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reDrezen towanv Drzez:

oSWIADczENIE wYKoNAWCY

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 usta$y z dnia 29 stycznia 2OO4 r.
Prawo zam6wief publicznych (dalei iako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIATU W POST4POWANIU

Na potrzeby postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego pn.
Przebudowa pomieszczefi na Dzienny Oddzial Chemioterapii Onkologicznei- roboty dodatkowe

w ramach Proiektu o numerze RPMP.12.01.03-12-0629 /77 pn ,,Komplekowa modernizacja i wyposazenie oddzial6w
szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka - Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Gineko]ogiczno -

P oloiniczego wraz z Blokiem Porodowym" zlozony w postepowaniu konkursowym nr RPMP,12.01.03"12.00-12-
031/77 o+loszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Malopolskiego na lata 2014-
2020 (RPO WM) do Dzialania 72,7 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddzialania 12.1.3 Infrastruktura ochrony

zdrowia o znaczeniu subregionalnym - SPR

oSwiadczam, co nastqpuje:

* Niepotrzebne skreSlia

.....,..,..........................." dnia
fmiejscowo66 i data)

(podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)

r
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Wykonawca:

(imiQ, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentqcji)

OSwiadczam, 2e spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okreilon e przezZamawia)4cego w ogloszeniu
o zam6wieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia.



O5wiadczam, 2e w celu wykazania spelniania warunk6w udzialu w postQpowaniu, okre6lonych przez
ZamawiajEcego w ogtoszeniu o zam6wieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia,
polegam na zasobach nastqpuj4cego/ych podmiotu/6w:

......., w nastqpujqcym zakresie:..

(miejscowo5t i data)

(podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)

0Swiadczam, ie wszystkie informacje podane w powyZszych o6wiadczeniach sE aktualne i zgodne z
prawdE oraz zostaty przedstawione z petnq SwiadomoSciE konsekwencji wprowadzenia zamawiajqcego w
blqd przy przedstawianiu informacji.

........, dnia

..., dnia .................,.. r.

I
(miejscowoSi i data)

(podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)
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Zalqczniknt 4

ZamawiaiQcy:
Zesp6t 0pieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 22,34-200 Sucha Beskidzka
TEL: (033) 872-37-00
FAX: (033) 872-37-77
e-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl
http//www.zozsuchabeskidzka.pl
REG0N: 000304415, NIP 552-12-7 4-352

PieczQi Wykonawcy

oSWIADczENIE

Skladaiec ofertQ w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego na:
Przebudowa pomieszczeri na Dzienny Oddzial Chemioterapii Onkologicznei- roboty dodatkowe

w ramach Projektu o numerze RPMP.12.01.03-L2-0629 /17 pn ,,Komplekowa modernizacja i wyposazenie oddzialdw
szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka - Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz cinekologiczno -

Poloiniczego wraz z Blokiem Porodowym" zlozony w postepowaniu konkursowym nr RpMp.12,01.03-12.00-12-
037/17 ogloszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Malopolskiego na lata 2014-
2020 IRPO WM) do Dzialania 72.7 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddzialania 12.1.3 lnfuastruktura ochrony

zdrowia o znaczeniu subregionalnym - SpR

o!;wiadczam f y,2e:
- z iadnym z Wykonawc6w, kt6rzy zloiyli oferty w niniejszym postQpowaniu nie naleiQ/nie naleiymy
do tei samej grupy kapitalowei w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i
konsument6w (Dz.U.2201.5 r. poz. 784 z p62n. zm.)*:
- wsp6lnie z ...........nalezq/nale,ymy do tej samej grupy
kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w (Dz. U. z
20L5 r.poz. L84 zpdin. zm.) i przedkladam/y nizej wymienione dowody, ie powiqzania miQdzy nami nie
prowadzq do zakt6cenia konkurencji w ninieiszym postqpowaniu *:

* niepotrzebne skre6lii

Podpis wraz z pieczQciE osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

1

2

4

dnia..
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WZ6R UMOWY

zalqcznik nr 6
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Zal4cznik nr 7

Zamawiaiqcyl
Zesp6t 0pieki Zdrowotnej
rl. Szpilalna 22,34-20 0 Sucha Beskidzka
TEL: [033J 872-3L-00
FAX: (033) 872-37-11
e-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl
http//www.zozsuchabeskidzka.pl
REGON: 000304415, NtP: 552-12-74-352

Pieczga Wykonawcy

INFORMACYINYCH PRZEWIDZIANYCH WART,13 LUB ART.14 RODO

Na potrzeby postQpowania o udzielenie zam6wienia publicznego pn:
Przebudowa pomieszczef na Dzienny Oddzial Chemioterapii Onkologicznei- roboty dodatkowe

w ramach Projektu o numerze RPMP.12.01.03-12-0629 /1,7 pn. ,,Kompleksowa modernizacja iwyposa2enie
oddzial6w szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka - Dziennego Chemioterapii 0nkologicznej, Neonatologicznego oraz

Ginekologiczno - P oloiniczego wraz z Blokiem Porodowym" ztozony w postepowaniu konkursowym nr
RPM P.12.01.03-12.00-12-031/77 ogloszonym w ramach Regionalnego Programu 0peracyjnego Wojew6dztwa
Malopolskiego na lala2074'2020 (RPO WM) do Dzialania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddzialania

12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym - SpR

0swiadczam,2e wypelnilem obowiEzki informacyine przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODOI)

wobec os6b ftzycznych, od kt6rych dane osobowe bezpo6rednio lub po6rednio pozyskalem w celu

ubiegania sig o udzielenie zam6wienia publicznego w ninieiszym postqpowaniu.*

.., dnia
Podpis wraz z pieczqcia osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

1) 
rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w

zwiazku z ptzetutatzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Utz. UE L 119 z 04.05.2016, sk. 1).

'W ptzypadku gdy wykonawca nie pr2ekazuje danych osobowych innych ni2 bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wylqczenie
stosowania obowiazku informacyinego, stosownie do art. 13 ust.4lub art. 14 ust 5 RODO kesci ogwiadczenia wykonawca nie sklada
(usunigcie treSci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).
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