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Ogloszenie m 559143-N-2019 z dnia 2019-06-12 r.

Zesp6l Opieki Zdrowotnej: Pakiet nr 1- Wykonanie zatoczek stanowiQcych odcinki drogi

poiarowej Pakiet nr 2- budowa parkingu pomigdzy budynkiem L i F oraz modernizacja

chodnik6w przy budynku F Pakiet nr 3- modernizacja chodnikriw przy Szpitalu w Makowie

Podhalaiskim

OGLOSZENIE O ZAM6WIENIU - Robotv budowtane

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowi4zkowe

Ogloszenie dotyczy: Zam6wienia publicznego

Zam6wienie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii

Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamriwienie mogq ubiegad sig wylqcznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych

dzialalnoSd, lub dzialalno6d ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, ktdre bgdq

realizowaty zam6wienie, obejmuje spolecznq i zawodow4 integracjg os6b bgdqcych czlonkami

grup spolecznie marginalizowanych

Nie

Nale2y podai minimalny procentowy wskaZnik zatrudnienia os6b naleZ4cych do jednej lub wigcej

kategorii, o kt6rych mowa w art. 22 ust.2 ustawy Pzp, nie mniejszy ilL30%, os6b zatrudnionych

przez zakLady pracy chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiaj4cy

Nie

Postgpowanie przeprowadza podmiot, ktriremu zamawiajqcy powierzyVpowierryli

przeprowadzenie postgpowania

Nie
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Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiaiecy powierzyypowierzyli prowadzenie

postgpowania:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie przez zamawiaj4cych

Nie

Jezeli tak, nalezy wymienii zamawiaj+cych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzaj4 postgpowanie oraz

podai adresy ich siedzib, kajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt6w waz z

danymi do kontakt6w:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie z zamawiajqcymi z innych paristw

czlonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie z zamawiajqcymi z innych paistw

czlonkowskich Unii Europejskiej - maj4ce zastosowanie krajowe prawo zam6wierfi

publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zesp6l Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny

00030441500000, ul. ul. Szpitalna 22 ,34-200 Sucha Beskidzka, woj. malopolskie, paristwo

Polska, tel. +48338723111, e-mail zozsuchabeskidzka@wp.pl, faks +48033 8723 I I I .

Adres strony intemetowej (URL): www.zozsuchabeskidzka.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony intemetowej pod kt6rym mozna uzyskai dostgp do narzgdzi i urzqdzeh lub format6w

plik6w, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ.{CEGO: Inny (proszE okreSlii):

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

I.3) wsP6LNE UDZIELANIE ZAM6WIENIA (jeieti doryc4flz

Podzial obowi4zk6w migdzy zamawiaj4cymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania

postEpowania, w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania z

zamawiai4cymi z innych paristw czlonkowskich Unii Europejskiei (kt6ry z zamawiai4cych jest

odpowiedzialny za przeprowadzenie postgpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie

postQpowania odpowiadai4 pozostali zamawiai4cy, czy zam6wienie bEdzie udzielane przez

ka2dego z zamawial4cych indywidualnie, czy zamowienie zostanie udzielone w imieniu i na

rzecz pozostaly ch zamawiajqcych):
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r.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezpoSredni dostgp do dokument6w z postQpowania mo2na uzyskad

pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w

zamriwienia

Tak

w'wu'.zozsuchabeskidzka.pl

Dostgp do dokument6w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji moina uzyskad

pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu naleiy przesyla6:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w

postQpowaniu w inny spos6b:

Nie

Inny spos6b:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu

w inny spos6b:

Tak

Inny spos6b:

pisemnie

Adres:

Zesp6l Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka

3zl'7
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plik6w, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezpoSredni i bezplatny dostgp do tych narzgdzi moZna uzyskai pod

adresem: (URL)

SEKCJA II : PRZEDMIOT ZAMOWI NIA

II.1) Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiai4cego: pakiet nr l- wykonanie zatoczek

stanowi4cych odcinki drogi pozarowej pakiet nr 2- budowa parkingu pomigdzy budynkiem L i F
oraz modemizacja chodnik6w przy budynku F pakiet nr 3- modemizacja chodnik6w przy Szpitatu

w Makowie Podhalaiskim

Numer referencyjny: ZOZ.Y.0l0|DZP 133/ 19

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Roboty budowlane

IL3) Informacja o moiliwoSci skladania ofert czgsciowych

Zam6wienie podzielone jest na czgsci:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu moina skladad w

odniesieniu do:

wszystkich czgSci

zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do udzielenia l4cznie nastgpui4cych cz96ci Iub grup

cz95ci:

Maksymalna liczba czgsci zam6wienia, na kt6re moie zostad udzielone zam6wienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloi6 dostaw uslug lub

rob6t budowlanych lub okreilenie zapotrzebowonia i wymagait ) a w prrypadku partnerstwa
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innowacyjnego - okre5lenie zapotrz ebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane: Przedmiotem zam6wienia jest wyb6r Wykonawcy, kt6ry wykona na rzecz

Zamawiaj4cego tj. Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej roboty polegaj4ce na: Pakiet

nr 1- Wykonanie zaloczek stanowi4cych odcinki drogi po2arowej Pakiet nr 2 - budowie parkingu

pomigdzy budynkiem L i F oraz modemizacji chodnik6w przy budynku F Pakiet nr 3-

modemizacji chodnik6w przy Szpitalu w Makowie Podhalarlskim okreSlone we Wsp6lnym

Slowniku Zam6wieri (CPV) jako 45223300-9. Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia

zawieraj4 zal4czniki nr 5, 5a i 5b - przedmiary rob6t oraz mapy sytuacyjne stanowi4ce zalqcznk

nr 6,6a i 6b. Zamawiaj4cy oSwiadcza, Ze dopuszcza rozwiqzania r6wnowa2ne opisywanym w

SIWZ oraz wszystkich zalqcznikach. Ilekroi w niniej szej SIWZ i zal4cznikach stanowiqcych jej

integraln4 czgSi (specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t, przedmiary, rysunki ,

projekty, itp.), przedmiot zam6wieniajest opisany ze wskazaniem znak6w towarowych, patent6w,

pochodzenia, norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicmych, system6w

referencji technicznych i material6w z podaniem producenta to przyjmuje siE,2e wskazaniom

takim towarzyszqwyrazy ,,lub r6wnowa2ne". W zwiqzku z art.29 do 31 Prawa zam6wieri

publicznych dopuszcza sig ujgcie w skladanej ofercie przetargowej, a nastgpnie zastosowanie

rozwiqzan podanych w dokumentacji, o kt6rej mowa wy2ej, pod warunkiem zapewnienia

parametr6w technicznych i jakoSciowych nie gorszych ni2 okreilone w tej dokumentacji.

Obowi4zki Wykonawcy: . wykonawca udzieli min. 2-letniej gwarancj i na wykonane prace, .

Zamariaj4cy Wznaczy miejsce skladowania odpad6w, Wykonawca zobowi4zany jest na wlasny

koszt i wlasnymi Srodkami do ich usunigcia, . prace zwi4zane z modemizacj4 odbywai sig musz4

w trakcie normalnego funkcjonowania Szpitati. . wia5ciwego utrzymania i zabezpieczenia placu

budowy, . umo2liwienie wstgpu na plac budowy pracownikom organ6w paflstwowego nadzoru

budowlanego i wyznaczonym pracownikom Zamawiaj4cego, . przesftzeganie zasad

Srodowiskowych obowi4zuj4cych u Zamawiajqcego, . uporz4dkowanie terenu budowy po

zakoriczeniu rob6t, pozostawienie go w stanie sprzed rozpoczgcia rob6t i przekazanie

Zamawiaj4cemu w teminie ustalonym na odbi6r rob6t, . zapewnienie warunk6w bezpieczeristwa

bhp i p.poz, zgodnie z wymogami obowi4zuj4cymi u Zamawiaj4cego, okeSlonymi w $ 7 projektu

umowy. . w razie wyst4pienia wad i usterek powykonawczych usunigcie ich w terminie do 7 dni. .

Zamawiajqcy wymaga, aby roboty byly wykonywane przez osoby zatrudnione na umowg o pracE

zgodrue z ar1. 29 ust 3a Ustawy Pzp Zamawiaj4cy :uqyznaczy inspektora nadzoru do kontoli

prowadzonych prac modemizacyjnych.
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II.5) Gl6wny kod CPV: 45223300-9

Dodatkowe kody CPV:

(w przypadku umdw ramowych lub dynamicznego systemu zakup6w - szacunkowa calkowita

maksymalna wartoit w calym okresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego

systemu zakup6w)

ll.7) czy przewiduje si9 udzielenie zam6wie6, o kt6rych mowa w art. 67 ust. I pkt 6 i 7 lub w

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

okreSlenie przedmiotu, wielkosci lub zakesu oraz warunk6w najakich zostan4 udzielone

zam6wienia, o kt6rych mowa w art.67 ust. I pkt6lubwart. 134 ust.6pkt3 ustawy pzp:

II.8) okres, w kt6rym realizowane bgdzie zam6wienie lub okres, na kt6ry zostala zawarta

umowa ramowa lub okres, na kt6ry zostal ustanowiony dynamiczny system zakup6w:

miesi4cach: 2 lub dniacht

lub

data rozpoczgciaz lub zakoiczeniat

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMA CJE O CHARAKTERZE P M.
EKON OMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNIC ZNYM

ur.l ) WARUNKI UDZTALU W POST4POWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okresronej dziararnosci

zawodowej, o ile wynika to z odrgbnych przepisriw

OkeSlenie warunk6w: Zamawiaj4cy nie okrestil warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

6zl'1
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III.l.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

OkreSlenie warunk6w: Zamawiaj4cy nie okreSlit warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1,3) ZdolnoSd techniczna lub zawodowa

Okre5lenie warunk6w: Zamawiaj4cy nie okreslil warunku w tym zakresie.

Zamawiaj4cy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie

do udziatu w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynno6ci ptzy realizacji

zam6wienia wraz z informacj4 o kwalifikacjach zawodowych lub do6wiadczeniu tych os6b:

Nie

Informacje dodatkowe:

IIL2) PODSTAWY WYKLUCZENTA

III.2.1) Podstany wykluczenia okre6lone w art.24 ust. I ustany Pzp

lll.2.2) Zamawiajqcy przewiduje wykluczenie nykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

ustawy Pzp Nie Zamawiaj4cy przewiduje nastgpuj?ce fakultatywne podstawy wykluczenia:
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rrr.3) wYI(Az oswuuczBil SKLADANYCH PF.ZEZWYKONAWC4 W CELU

WSTqPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POST4POWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA

SELEKCJI

OSwiadczenie o niepodleganiu *ykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w

postgpowaniu

Tak

OSwiadczenie o spelnianiu kryterir5w selekcji

Nie

III,4) WYKAZ OSWU.OCZTN LUB DOKUMENTdW, SKLADANYCH PP(ZEZ

WYKONAWC4 W POST4POWANIU NA WEZWANTE ZAMAWTAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KToRYCH MOWA W ART.25 UST. 1 PKT 3



USTAWY PZP:

Zal4cznik rtr 2

m.0 wyKAz oSWIADCZEN LUB DOKUMENToW SKLADANYCH LF(ZEZ

WYKONAWCD W POST4POWANIU NA WEZWANTE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W ART. 25 UST. I PKT I
USTAWY PZP

m.5.1) w ZAKRESTE SPELNIANIA WARUNKoW UDZLAT-U W pOST4pOWANTU:

Zal4czruk rc 2a

III.5.2) W ZAKRESTE KRYTERI6W SELEKCJI:

rrr.6) wyKAZ oswlq.oczB* LUB DOKUMENToW SKT,ADANYCH PRZF,Z

WYKONAWCq W POST4POWANIU NA WEZWANTE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KToRYCH MOWA W ART. 25 UST. I PKT 2

USTAWYPZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - IIL6)

Do oferty naleZy dolqczy(, nastgpuj4ce dokumenty: l. Wypeiniony i podpisany przez osoby

upowaznione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporz4dzony wedlug wzoru

stanowi4cego zal4cznik nr I do specyfikacji.2. Wypelniony i podpisany przez osoby

upowa2nione do reprezentowania wykonawcy kosztorys ofertowy. 3. O6wiadczenia

wymienione w punkcie 6.I specyfikacji ( zal4cznik nr 2 i 2a do SIWZ). 4. pelnomocnictwo -

do reprezentowania wykonawcy w postgpowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w

postgpowaniu i zawarcia umowy, jeZeli osoba reprezentujqca wykonawcA w postgpowaniu o

udzielenie zam6wienia nie jest wskazana jako upowa2niona do jego reprezentacji we

wlaSciwym rejestrze lub ewidencji dzialalnoSci gospodarczej. 5. Zal4cznik nr 4 - oswiadczenie

RODO.

SEKCJA IV: PROCEDURA

Iv.1) OPrS

IV.l,1) Tryb udzielenia zam6wienia: Przetarg nieograniczony

lY.l.2) Zamawiaj4cy iqda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium
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IV.1.3) Przewiduje sig udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia:

Nie

Nalezy podai informacje na temat udzielania zaliczek:

IV,1.4) Wymaga sig zloienia ofert w postaci katalog6w elektronicznych Iub dolqczenia do

ofert katalog6w elektronicznych:

Nie

Dopuszcza sig zlo2enie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do ofert

katalog6w elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga sig zlotenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zlolenie oferty wariantowej

Nie

ZloLenie oferty warianlowej dopuszcza sig tylko z jednoczesnym zlo2eniem oferty zasadniczej

Nie

IV.l.6) Przewidywanr liczba wykonawc6w, kt6rry zostanq zaproszeni do udzialu w

postgpowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawc6w

Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w

Maksymalna liczba wykonawc6w

Kryteria selekcji wykonawc6w:

IV.l.7) Informacje na temat umowy ramowej lutr dynamicznego systemu zakup6w:

Umowa ramowa bgdzie zawarta:

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

9z17

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik6w umowy ramowej:
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Informacje dodatkowe

Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup6w:

Adres strony intemetowej, na kt6rej bgdq zamieszczone dodatkowe informacje dotyczqce

dynamicznego systemu zakup6w:

Informacje dodatkowe:

w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza sig zlo2enie ofert w

formie katalog6w elektronicznych :

Przewiduje sig pobranie ze zlolonych katalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do

sporz4dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

Nale2y podai adres strony intemetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:

Naleiy wskazad elementy, kt6rych wartosci bgd4 przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje si9 ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikaj4ce z opisu przedmiotu

zam6wienia:

Nale2y podai, kt6re informacje zostan4 udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcj i

elektronicznej oraz jaki bgdzie termin ich udostgpnienia:

Informacje dotycz4ce przebiegu aukcj i elektronicznej:

Jaki jest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie b9d4 warunki, na

jakich wykonawcy bgd4 mogli licytowai (minimalne wysokoSci postqpieri):

Informacje dotycz4ce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwi4zai i specyfikacji

technicznych w zakresie pol4czeri:

wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

l0zl7
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Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt6rzy nie zloZyli nowych post4pien, zostan4 zakwalifikowani do nastqpnego

etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej :

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.l) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt6rej mowa w *t.24a'a ust. I ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Nie

IV,3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV,3,l) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, kt6re musz4 spelniai wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezetie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnych bez

przeprowadzenia negocj acj i

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nale2y poda6 informacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbg etap6w):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagari zamawiaj4cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
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Informacja o wysokosci nagr6d dla wykonawc6w kt6rzy podczas diatogu konkurencyjnego

przedstawili rozwi4zaria stanowi4ce podstawg do skladania ofert, je2eli zamawiaj4cy przewiduje

nagrody:

Wstgpny harmonogram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi4zah:

Nale2y podai informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym musz4

odpowiadai wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajqcych negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony intemetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony intemetowej, na kt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji

elektronicmej:

wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w ticltacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urzqdzeh informatycznych:

Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okeslenie minimalnych wysokosci

post4pieri:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
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Wykonawcy, kt6rzy nie zloLyli nowych post4piefi, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego

etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej :

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan4 wprowadzone do tre3ci zawieranej umowy w

sprawie zam6wienia publicznego, albo og6lne warunki umowy, albo wz6r umowy:

Wymagania doty cz4ce zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.s) ZMIANA UMOWY

Przewiduje sig istotne zmiany postanowief zawartej umowy w stosunku do tre5ci oferty, na

podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Nie

Nale2y wskazai zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.l) Sposrib udostgpniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):

Srodki sluiqce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV,6.2) Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu:

Data: 2019-06-27, godzina: t0:00,

Skr6cenie terminu skladania wniosk6w ze wzglgdu na pilnq potrzebg udzielenia zam6wienia

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Wskazai powody:

Jgzyk lub jgzyki, wjakich mog4 byi sporz4dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziafu w

postgpowaniu
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IV.6.3) Termin zwi4zania ofert4: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skiadania

ofert)

IV.6.4) Przewiduje sig uniewainienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku

nieprzyznania srodk6w pochodz4cych z budietu unii Europejskiej oraz niepodlegai4cych

zwrotowi srodk6w z pomocy udzielonej przez pa6stwa czlonkowskie Europejskiego

Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA), kt6re mialy by(. przeznaczone na sfinansowanie

calo5ci lub czg6ci zam6wienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje sig uniewainienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, jeieli srodki

sluiqce sfinansowaniu zam6wiei na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt6re

zamawiai4cy zamierzal przeznaczyd na sfinansowanie calosci lub czgsci zam6wienia, nie

zostaly mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZALACZN IK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFER CZESCIOWYCH

Czg5d nr: 1 Nazwa: Pakiet nr I

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloi6 dostaw, uslug lub rob6t

budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagari) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -okre6lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane:Pakiet nr l- wykonanie zatoczek stanowi4cych odcinki drogi po2arowej. Szczeg6lowy

opis przedmiotu zam6wienia zawieraj4 zal4czruki nr 5 - przedmiar rob6t oraz mapa sytuacyjna

stanowi4ca zal4cznik nr 6

2) Wsp6lny Slownik Zam6wie6(CP\): 45223300-9,

3) wartosd czgsci zamriwienia(ieieli zamawiaj4cy podaje informacje o wartosci zam6wienia):

Wartosi bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wvkonania:

okres w miesi4cach: 2
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okres w dniach:

data rozpoczgcia:

dala zakoiczenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Ztaczenie

Cena 60 00

Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czg6d nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub rob6t

budowlanych lub olweilenie zapotrzebowonia i wymagafi) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -okre5lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane:Pakiet nr 2 - budowie parkingu pomigdzy budynkiem L i F oraz modemizacji chodnik6w

przy budynku F . Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia zawieraj4 zal4czniki nr 5a - przedmiar

rob6t oraz mapa sytuacyjna stanowi4ca zaiqcznik nr 6a

2) Wsp6lny Slownik Zam6wief(CPV): 45223300-9,

3) Warto66 czg6ci zam6wienia(ieieli zamawiaj4cy podaje informacje o warto5ci zam6wienia):

Wartodi bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach: 2

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakoficzenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczerie

Cena 60,00
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Okres gwarancj 40,00

6) TNFORI\.IACJE DODATKOWE:

Czg5d nr: 3 Nazwa: Pakiet nr 3

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoi6, zakres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub rob6t

budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagafi) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane:Pakiet nr 3- modemizacji chodnik6w przy Szpitalu w Makowie

Podhalafskim. S zczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia zawiera zalqcznik nr 5b - przedmiary rob6t

oraz mapa sytuacyjna stanowi4ca zalgcznik nr 6b.

2) Wsp6lny Slownik Zam6wie[(CPV): 45223300-9,

3) wartosd czgsci zamriwienia(ieieli zamawiaj4cy podaje informacje o wartosci zam6wienia):

WartoSi bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach: 2

okres w dniach:

data r ozpoczgcia:

data zakohczenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczertie

Cena 60,00

Okres gwarancj i 40,00

16 217

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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