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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNK6W

ZAI(OWIENIA

Dotyczy postQpowania prowadzonego w trybie:

przetargu nieograniczonego
o udzielenie zam6wienia publicznego o warto6ci szacunkowej poni2ei prog6w okre6lonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. I Pzp.

na:

Roboty zwiqzane z:

Pakiet nr 1- Wykonanie zatoczek stanowi4cych odcinki drogi po2arowej
Pakiet nr 2- budowq parkingu pomiqdzy budynkiem L i F oraz modernizaciq chodnik6w

przy budynku F

Pakiet nr 3- modernizaciq chodnik6w przy Szpitalu w Makowie Podhalariskim

Oglosze
lloale.

ostalo opublikowane w Biuletynie Zam6wieri Publicznych w dniu
eszone na tablicy ogloszefi w siedzibie Zamawiajqcego w miejscu

r. oraz na stronie internetowej wwwzozsuchabeskidzka.plpubliczni do ,
w dniu t pnym w dniu A 6
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Zawarto66 specyfikacii:

1. Postanowienia SIWZ
2.Zal4cznik nr I
3. Zalqczniknr 2

4. Zal4czniknr 2a

5. Zai4cznik nr 3
6. Zal4cznlknr 4
7. Zalqcznik nr 5, 5a, 5b
8. Zal4cznik nr 6, 6a, 6b

Rozdziaty od I do XXV
Formularz oferty
OSwiadczenie Wykonawcy dotycz4ce przeslanek wykluczenia z
postQpowania
OSwiadczenie Wykonawcy dotyczqce spelniania
warunk6w udzialu w postqpowaniu
Wz6r umowy
OSwiadczenie RODO
Przedmiary rob6t
Mapy sytuacyjne

Specyfikacja istotnych warunk6w zam6wienia zawiera 12 stron.
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POSTANOWIENIA
SPECYFIKACII ISTOTNYCH WARUNKoW ZAMoWIENIA

(srwz)

ROZDZTAT, r. ZAMAWrAf.qCy (NAZWA r ADRES)

Zesp6I Opieki Zdrowotnei
ul, Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka

TEL: (033) A72-31-00
FAx: (033) 872-31-lt

e-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl
http / / www.zozsu chabe ski dzka.p I

REGON: 000304415, NIP: SS2-12-7 4-3Sz

ROZDZIAL II. TRYB UDZIELENIA ZAM6WIENIA PUBLICZNEGO

Zam6wienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawE z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zam6wiei
publicznych (tekt jednoliry: Dz. t). z 2078 r. poz. 1986J, zwan4 dalej ,,ustawe,,, w trybie przetargu
nieograniczonego. WartoSi zam6wienia nie przekracza r6wnowartoS6 kwoty okreSlonej w przepisaih
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
2.7. Podstawa prawna trybu udzielenia zam6wienia publicznego-art.10 ust.1 oraz art,39 -46

PzP.
2.2. Podstawa prawna opracowania SIWZ:

o ustawa z dnia 29 stycznia Z004r.Pzp, ftekst jednolity: Dz.rJ.zZO|B r. poz.19g6)
o Rozporzedzenie Ministra Rozwoju z dnia 26lipca 2016r. oraz Ministra PrzedsiqbiorczoSci i

Technologii z dnia 16 pazdziernika 2018 roku, w sprawie rodzaj6w dokument6w, jakich
moie i4da(. zamawiajqcy od wykonawcy w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz. U.
z 27 lipca 2016r. poz. \726 oraz Dz.lJ. z 17 paldziernika 2 019 r., poz, L993),o RozporzAdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie
Sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowiqcego podstawq przeliczenia wartosci
Zam6wieri Publicznych (Dz. U. poz. 2477 229 grudnia 2Ol7 r )),

o Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie kwot
wartosci Zam6wieri oraz konkurs6w, od kt6rych jest uzalezniony obowiEzek
przekazywania ogloszeri UOPWE (Dz. U. poz. 2479 z dnia 29 grudnia 2017r.),

o Kodek Cywilny,
. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr

153, poz. l5O3 zp6t.zm)
2.3. w niniejszej procedurze przetargowei zamawiaiqcy bqdzie jednakowo traktowal wszystkie

podmioty ubiegajqce siq o zam6wienie publiczne, zapewniai4c zachowanie uciciwe.i
konkurencji i 16wne traktowanie o raz zgodnie z zasadami proporcjonalno5ci i przejrzystoSci.

2.4. Oferenci ponoszq wszelkie koszty zwiEzane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty. Zaleca siq,
aby oferent zdobyl wszelkie informacje, kt6re mogE byd konieczne do przygotowania oferty
oraz podpisania umowy.

2.5. PrzygotowuiEc ofertq wykonawca winien dokladnie zapozna(. siq z zawartosciq wszystkich
dokument6w skladajqcych siq na SIWZ, kt6r4 nale2y odczytywac wraz z ewentualnymi
modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiaiacego

2.6. Formularz specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia jest udostqpniany zainteresowanym
oferentom w siedzibie zamawiaiecego, 34-200 Sucha Beskidzka ul. Szpitalna zz, Blok';8",
piQtro lV, oraz na stronie internetowej www.zozsuchabeskidzka.nl.
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ROZDZIAL III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMoWIENIA
3.1. Przedmiotem zam6wienia jest wyb6r Wykonawcy, kt6ry wykona na rzecz ZamawiajEcego tj,

Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchei Beskidzkiej roboty polegaj4ce na:

Pakiet nr 1- Wykonanie zatoczek stanowiqcych odcinki drogi po2arowei
Pakiet nr 2 - budowie parkingu pomiqdzy budynkiem L i F oraz modernizacii chodnik6w przy
budynku F

Pakiet nr 3- modernizacii chodnik6w przy Szpitalu w Makowie Podhalariskim

okreSlone we Wsp6lnym Siowniku Zam6wieri (CPVI jako 45223300-9.

rob6t oraz mapy sytuacyine stanowi4ce zalqcznik nr 5, 5a i 6b.
Zamawiaj4cy oSwiadcza,2e dopuszcza rozwi4zania r6wnowa2ne opisylvanym w SIWZ oraz wszystkich
zalqcznikach.
Ilekroi w ninieiszej SIWZ i zalqcznikach stanowiacych iei integralnq czq6i (specyfikacia techniczna
wykonania i odbioru rob6t, przedmiary, rysunki , proiekty, 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, Ze wskazaniom takim towarzyszq wyrazy,,lub r6wnowa2ne". W zwiqzku z art. 29 do 31

Prawa zam6wiefi publicznych dopuszcza siq uiqcie w skladanej ofercie przetargowej, a nastQpnie

zastosowanie rozwiqzafi podanych w dokumentacji, o kt6rej mowa wy2ei, pod warunkiem
zapewnienia parametr6w technicznych i jakoSciowych nie gorszych ni2 okre5lone w tej dokumentacji.
3.3. Obowi4zkl Wykonawcy:

o wykonawca udzieli min. 2-letniei gwarancii na wykonane prace,
. Zamawiaiqcy Wznaczy miejsce sktadowania odpad6w, Wykonawca zobowi4zany iest na

wlasny koszt i wlasnymi Srodkami do ich usuniqcia,
. prace zwiqzane z modernizacj4 odbywai siQ musza w trakcie normalnego funkcjonowania

Szpitali.
o wlasciwego utrzymania izabezpieczenia placu budowy,
o umo2liwienie wstqpu na plac budowy pracownikom organ6w pafsBvowego nadzoru

budowlanego i wyznaczonym pracownikom ZamawiajEcego,
. przestrzeganie zasad 3rodowiskowych obowiqzuj4cych u Zamawiaj4cego,
. uporzadkowanie terenu budowy po zakoficzeniu rob6t, pozostawienie go w stanie sprz ed

rozpoczqcia rob6t i przekazanie Zamawiai4cemu w terminie ustalonym na odbi6r rob6t,
. zapewnienie warunk6w bezpieczeristwa bhp i p.po2, zgodnie z wymogami obowiEzuiqcymi

u ZamawiajEcego, okre6lonymi w $ 7 projektu umowy.
. w razie wystqpienia wad i usterek powykonawczych usuniqcie ich w terminie do 7 dni.
c Zamawiai4cy wymaga, aby roboty byly wykonywane przez osoby zatrudnione na umowQ

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

ustalonE na podstawie kosztorysu ofertoweEo ooracowanego w pelnej formie. Wykonawca jest
zobowi4zany do podania lEcznej ceny wraz z nale?nym podatkiem VAT na dzieri skladania
oferty przetargowej za wykonanie rob6t objqtych niniejszym zam6wieniem (zgodnie ze
wzorem oferty przetargowej - Zalqcznik nr 1 do SIWZJ.

3.5.2. Zakres rob6t, kt6ry jest podstawq do okreSlenia tej ceny, musi byi zgodny z zakresem rob6t
okre6lonym w przedmiarze rob6t wyszczeg6lnionych w Zal4czniku nr 5, 5a i/lub 5b do
SIWZ.

3.5.3. Cena musi zawiera6 wszelkie koszty zwi4zane z realizaci4 zadania, wynikajqce wprost z
przedmiar6w rob6t imap sytuacyjnych oraz ninie.iszei SIWZ, jak r6wniei koszty wszelkich

t4
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rob6t przygotowawczych, porz4dkowych, zagospodarowania placu, remontu, utrzymania
zaplecza, dozorowania remontu, wywozu nadmiaru gruzu i innych czynno6ci niezbqdnych do
wykonania przedmiotu zam6wienia.

3.s.4,skutki finansowe jakichkolwiek blqd6w dokumentacji obciq2ajq wylqcznie wykonawcq
ninieiszego zam6wienia, w zwiqzku z czym, wykonawca musi przewidziei wszelkie
okoliczno6ci, kt6re mog4 wptyn4i na ceng, o kt6rej mowa w punkcie 1.

3.5.5. W zwiqzku z powyZszym wymagane iest od Wykonawc6w bardzo szczeg6lowe
sprawdzenie przedmiar6w rob6t oraz sprawdzenie w terenie warunk6w wykonania
zam6wienia.

3.5.6.cena musi byi wyra2ona w zlotych polskich niezaleznie od wchodzqcych w niei sklad
element6w. Tak obliczona cena bqdzie brana pod uwagq w trakcie wyboru oferty
naikorzystnieiszej.

3.5.7. cena okreslona wedlug wymog6w okreslonych powy2ej przez wykonawcg zostanie
ustalona na okres wa2no:6ci umowy i nie bqdzie podlegala zmianom.

3.6. Terminy obowiqzui4ce przy wykonaniu zam6wienia,

3.6.1. Planowany termin podpisania umowy z wybranym oferentem - s dni od daty ogloszenia
wyniku postQpowania.
3.6.2. Planowany termin rozpoczqcia prac - po podpisaniu umowy,
3.6.3. Termin realizacji maksymalnie do dw6ch miesiqcy od podpisania umowy.
3.6.4. Warunki platno6ci - przelewem w terminie 60 dni od daty odbioru rob6t i wystawienia

faktury.

3.7.
3.8.
3.9.
3.10.

Zamawiaj4cy dopuszcza moiliwo6ci skladania ofert czqSciowych na pakiety.
Wymagany termin platnoSci wynosi 60 dni.
Zamawiaiqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
Zamawiajecy nie przewiduje udzielenia zam6wieri, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7
(zam6wienie dodatkowe).
Zamawiajqcy nie zastrzega obowiqzku osobistego wykonania przez wykonawcq
kluczowych czq6ci zam6wienia.
Zamawiajqcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
ZamawiajEcy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Zamawiajqcy nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu w postqpowaniu.

3.11.

3.13
3.14
3.15

ROZDZIAL IV. Okres obowi4zywania umowy:
Umowa z wybranym Wykonawcq zostanie zawarta na czas wykonania rob6t.

ROZDZIAT V, Warunki udzialu w postQpowaniu i podstawy wykluczenia
5.1. o udzielenie zam6wienia mogq ubiegac siq wykonawcy, kt6rzy nie podlegajq wykluczeniu oraz
spelniajq warunki udzialu w postqpowaniu.
5.2. Warunki udziatu w postqpowaniu:
5 2.1. kompetencie Iub uprawnienia do prowadzenia okre6lonej dzialalnoSci zawodowej, o ile wynika
to z odrqbnych przepis6w:

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

Zamawiai4cy nie okreSlil warunku w tym zakresie.
5.2.3. zdolnoS6 techniczna lub zawodowa:

ZamawiaiAcy nie okre6lil warunku w tym zakresie.
5.3. wykonawca mo2e w celu potwierdzenia spelniania warunk6w, o kt6rych mowa w punkcie s.2
specyfikacji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam6wienia, lub jego
czqsci, polegai na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiot6w, niezale2nie od charakteru prawnego lqczqrych go z nim stosunk6w
prawnych.
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Wykonawca, kt6ry polega na zdolno6ciach lub sytuacji innych podmiot6w musi udowodnii
ZamawiaiEcemu, ie realizuj4c zam6wienie, bqdzie dysponowai niezbqdnymi zasobami tych
podmiot6w, w szczeg6lno6ci przedstawiaiac zobowi4zanie tych podmiot6w do oddania mu do
dyspozycji niezbgdnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia.
Zamawiajqcy oceni, czy udostqpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnoSci techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajq na wykazanie przez wykonawcq
spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz zbada, czy nie zachodzq wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o kt6rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23.
W odniesieniu do warunk6w dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do6wiadczenia,
wykonawcy mogq polegat na zdolno5ciach innych podmiot6w, je5li podmioty te zrealizujE roboty
budowlane lub uslugi, do realizacji kt6rych te zdolno6ci se wymagane.
Wykonawca, kt6ry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w, odpowiada
solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowiEzal siq do udostqpnienia zasob6w, za szkodq poniesionq przez
zamawiajqcego powstala wskutek nieudostqpnienia tych zasob6w, chyba 2e za nieudostqpnienie
zasob6w nie ponosi winy.
Je2eli zdolno6ci techniczne lub zawodowe lub sytuacia ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o
kt6rym mowa w ust. 1, nie potwierdzai4 spelnienia przez wykonawcq warunk6w udzialu w
postQpowaniu lub zachodzq wobec tych podmiot6w podstawy wykluczenia, zamawiajqcy zaiqda, aby
wykonawca w terminie okre6lonym przez Zamawiaj4cego zastEpil ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami Iub zobowi4zal siq do osobistego wykonania odpowiedniej czQ6ci zam6wienia, jeZeli
wyka2e zdolno3ci techniczne lub zawodowe lub sytuacjq finansowq lub ekonomicznq, o kt6rych mowa
w pierwszym zdaniu.

ROZDZIAL VI. Oswiadczenia lub dokumenty potwierdzaiqce spelnianie warunk6w udzialu w
postQpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
6.1. Do oferty kaZdy wykonawca musi dolqczy6 aktualne na dzierl skladania ofert o6wiadczenie w

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

5.2.W przypadku wsp6lnego ubiegania siq o zam6wienie przez wykonawc6w o6wiadczenie, o
kt6rym mowa w punkcie 6.1 specyfikacji sklada ka2dy z wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych
siq o zam6wienie. O6wiadczenie to ma potwierdzad spelnianie warunk6w udzialu w
postQpowaniu w zakresie, w kt6rym kaidy z wykonawc6w wykazuje spelnianie warunk6w
udzialu w postqpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.3. Zamawiaj4cy nie wymaga zamieszczenia informacii o podwykonawcach w o6wiadczeniu, o
kt6rym mowa w punkcie 6.1 specyfikacji, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia z udzialu w postQpowaniu.

6.4. Wykonawca, kt6ry powoluje siq na zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia w zakresie, w jakim powoluie siq na
ich zasoby, warunk6w udzialu w postqpowaniu sklada takie o:6wiadczenie, o kt6rym mowa w
punkcie 6.1 specyfikac.ii, dotyczace tych podmiot6w.

6.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
kt6rej mowa w art.86 ust. 5 ustawy, zobowiEzany bqdzie do przekazania
Zamawiaj4cemu o6wiadczenia o przynale2noSci lub braku przynaleino6ci do tej samej
grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wrazze zlozeniem
o6wiadczenia, wykonawca moie przedstawi6 dowody,2e powiqzania z innym wykonawcE
nie prowadzE do zakl6cenia konkurencii w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia.

6.6. W zakresie nie uregulowanym specyfikacjq, zastosowanie ma,a przepisy Rozporzqdzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26lipca 2 016 r. w sprawie rodzaj6w dokument6w, iakich moie
iqdat zamawia)qcy od wykonawcy w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia.

6.7. Wykonawcy mogq wsp6lnie ubiegai siq o udzielenie zam6wienia w rozumieniu art. 23 ust. 1
ustawy.

6.7.1. Wykonawcy wsp6lnie ubiegajEcy siq o udzielenie zam6wienia publicznego (np.
czlonkowie konsorc.jum, przedsiqbiorcy prowadzqcy dzialalnoSi w formie sp6lki
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cywilnei) sa zobowiazani ustanowi6 Petnomocnika do reprezentowania ich w
postqpowaniu albo do reprezentowania ich w postQpowaniu i do zawarcia umowy.

6.7.2. W takim przypadku wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy siq o udzielenie zam6wienia
publicznego sE zobowi4zani do zlo2enia w ofercie Pelnomocnictwa ustanawia,4cego
Petnomocnika, o kt6rym mowa w rozdziale VIII specyfikacji. Pelnomocnictwo powinno
zawiera(. umocowanie do reprezentowania w postgpowaniu lub do reprezentowania w
postqpowaniu i zawarcia umowy.

6.8. KLAUZULA INFORMACYJNA NA PODSTAWIE ART, 13 RODO.
zgodnie z art. 13 ust. I i2 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [uE] 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne
rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 719 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informujq,
ie:
' administratorem Pani/Pana danych osobowych iest Zesp6l Opieki Zdrowotnei w Suchei

Beskidzkiei z siedzibq w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22;t 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. 5 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwiqzanym z w/w postqpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego;

. odbiorcami Pani/Pana danych osobor+ych bqdE osoby Iub podmioty, kt6rym udostgpniona
zostanie dokumentacja postQpowania w oparciu o art. B oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zam6wieri publicznych (Dz.U.z2017 r.po2.7579 i 2018J, dalej ,,ustawa
Pzp";

. Pani/Pana dane osobowe bqd4 przechowylvane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
Iat od dnia zakofczenia postgpowania o udzielenie zam6wienia, a jeZeli czas trwania umowy
przekracza 4lata, okres przechowlr,vania obejmuje caly czas trwania umowy;

' obowiEzek podania przez Pani4/Pana danych osobowych bezpoSrednio Pani/Pana dotyczqcych
jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwiazanym z udzialem w
postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje niepodania okreSlonych
danych wynikaj4 z ustawy Pzp;

. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bqd4 podejmowane w spos6b
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostqpu do danych osobowych Pani/Pana dotycz4cych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ";
- na podstawie art. 18 RoDO prawo 24dania od administratora ograniczenia przetvvarzania

danych osobowych z zastrzeZeniem przypadk6w, o kt6rych mowa w art. 18 ust. 2 RODO *+*;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu 0chrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, 2e przetwatzanie danych osobo\ /ych Pani/Pana dotyczqcych narusza przepisy
RODO;

. nie przysluguje Pani/Panu:
- w zwiEzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniqcia danych osoborvych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. 2 0 RODO;

- na podstawie art, 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdy2 podstawq prawnq przetwarzania Pani/Pana danych osobowych iest art. 6 ust. 1 lit.
c RODO.

' Wyja'nienie: informacja w ,tm zakresie jest wyfiagana, jeheli w oalniesieniu do donego administratora tub podmiotu Nzetwarzajqcego
ismiej e o b ow i qze k wy zn acze n i a inspe ktora o ch ro ny d a nyc h oso bowc h.
" Wyiolnienle: skorzystanie z prdwa do sprostowania nie rnoie skutkowa( zmianq wniku postqpowania
o udzielenie zam'wienia publicznego oni nianq postanowiefi umow)/ w zakresie niezgodnw z ustol^lq Pzp oraz nie fioie naruszat
integralnoici protokolu oraz jego zalqcznikdw,
*Wyioinienie: prowo do ograniczenio peetwarzdnia nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze iradkdw ochfony prawnej lub w celu achrony praw innej osoby fi4rcznej lub Nawneilub z uwagi no waane wzgledy interesu publicznego lJnii
E u rc p ej s ki ej I u b p afi stw a czl o n kows kieg o.

)
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ROZDZIAI, VII. Informacie o sposobie porozumiewanla siq Zamawiai4cego z ryykonawcami,
przekazywania o6wiadczefi lub dokument6w oraz wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania siq z wykonawcami

7.1. W niniejszym postqpowaniu o6wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacie sE
przekazywane faksem lub drogq elektroniczn4. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Je2eli
zamawiaj4cy lub wykonawca przekazu.jq o6wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za po6rednictwem faksu lub przy u2yciu 6rodk6w komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 Iipca 2002 r. o Swiadczeniu uslug drogq elektroniczna, kaida ze
stron na zAdanie drugiej strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

7.2. Oferta musi byi zlo2ona w formie pisemnej.
7.3. Korespondencjq w formie pisemnej wykonawcy sE zobowiqzani wysylai bqdi sklada6 na

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

7.4. Korespondencjq w formie elektronicznei nale2y kierowa6 na adres: zozsuchabeskidzka@wn.ol
7.5. Przeslanie korespondencji na inny adres lub numer nii zostalo to okreSlone powyZej mo2e

skutkowai tym, 2e zamawiaj4cy nie bqdzie m6g) zapoznai siq z tre6ci4 przekazanej informacji
we wla6ciwym terminie.

7.6. Wykonawcy mogq zwr6cii siq do zamawiajqcego o wyjaSnienie tredci specyfikacji. WyjaSnienia
treSci specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany bqd4 dokonylvane zgodnie z art. 38 ustawy.
Zamawiaj4cy preferuje korespondencjq w formie elektronicznej. Wnioski o wyjaSnienie trejci
specyfikac,i naleZy przesylai na adres mailowy podany w punkcie 7.4. w formie umo2liwiajqcej
kopiowanie tre3ci pisma i wklejenie .iej do innego dokumentu.
Wnioski i zapytania nalqpy skladac do korica dnia, w kt6rym uply'wa polowa terminu na
skladanie oreit t;. ao ....49.,..04.20ts.

7.7. Kontakt w sp rawach zwiEzanych z wyja6nianiem treSci specyfikacji:
tel. [33) 872-33-23- Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyla, Agnieszka Pajerska.

ROZDZIAL VIII. Termin zwi4zania ofertq.
Wykonawca pozostaje zwi4zany zloion4 ofertq przez okres 30 dni od uplywu terminu skladania
ofert.

ROZDZIAt IX. Spos6b przygotowania oferty.
9.1. Oferte nale2y sporzqdzi6 w jqzyku polskim, w formie pisemnei.
9.2. Do oferty nale2y dol4czyi nastQpuiqce dokumenty:

9.2.1. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania wykonawcy
formularz oferty, sporz4dzony wedlug wzoru stanowiacego zaiEcznik nr 1do
s p e cyfikac,i.

9.2.2. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania wykonawcy
kosztorys ofertowy.

9.2.3. O6wiadczenia wymienione w punkcie 6.1 specyfikacji (zal4czniknr 2 i 2a do SIWZI.
9.2.4. Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postqpowaniu albo do

reprezentowania wykonawcy w postepowaniu i zawarcia umowy, jeieli osoba
reprezentujeca wykonawcq w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia nie iest wskazana
jako upowa2niona do jego reprezentacji we wlasciwym rejestrze lub ewidencji
dzialalnoSci gospodarczej.

9.2.5. Zal4cznik nr 4 - odwiadczenie RODO.
9.3. Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty byly ponumerowane.
9.4. Wskazane jest aby wszystkie strony oferty byly zszyte, zbindowane Iub w inny spos6b trwale

zl4czone w celu zapobie2enia ich dekompletacji.
9.5. Wszelkie poprawki lub zmiany tre6ci kt6regokolwiek dokumentu wchodz4cego w sklad oferty

musz4 by6 parafowane wlasnorqcznie przez osobq upowa2nionq do reprezentowania
r4/ykonawcy.
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9.6. Wskazane jest aby pierwsz4 stronq oferty przetargowej stanowil spis tre6ci zawieraj4cy wykaz
dokument6w wchodzqcych w sklad oferty, z podaniem numeru strony oferty, na kt6rej dany
dokument siq znajdu.ie oraz iloSi wszystkich stron oferry.

9.7. Przedstawienie propozycji rozwi4zafi alternatywnych lub wariantowych nie bgdzie brane pod
uwagq i spowoduje odrzucenie oferty.

9.8. Wykonawcy ponoszE wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zloZeniem oferty.
9.9, Ka2dy wykonawca mo2e zloLyC tylko jedn4 ofertq.
9.10. ZamawiajEcy nie ujawni informacji stanowiqcych tajemnicq przedsigbiorstvva w rozumieniu

przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurenc)i, ieieli wykonawca nie p6iniej ni2 w terminie
sktadania ofert zastrzeie,2e nie mog4 one by6 udostqpnione oraz wykaite, iLe zastrzezone
informacje stanowiE taiemnicQ przedsiqbiorstwa. W takim wypadku wskazane jest, aby oferta
skladala siq z dw6ch rozdzielonych czQ6ci. Czq6i pierwsza oznaczona napisem ,,Dokumenty
jawne" powinna zawierat wszystkie lvymagane dokumenty okre6lone w specyfikacji, z
wyjetkiem informacji bqdqcych w ocenie wykonawcy taiemnice przedsiQbiorsnva. Informacje
stanowiEce taiemnicQ przedsigbiorstwa powinny byt zloione w drugiej czq6ci oferty
oznaczonej napisem ,,lnformacje zastrzeZone". W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy
odpowiednio poufno6ci informacji, ZamawiaiEcy nie bierze odpowiedzialnoSci za ewentualne
ujawnienie ich treici. Wykonawca nie moZe zastrzec informacji, o kt6rych mowa w art. 86 ust.
4 ustawy,

9.11. Wykonawca mo2e zmienii lub wycofai ofertq przed uplywem terminu skiadania ofert. W
przypadku zmiany oferty wykonawca winien zlo2yd jednoznaczne pisemne oiwiadczenie o
tym co i jak zostalo zmienione oraz dokumenty wymagane w zwiqzku ze zmian4. Calo56
powinna byi zlo?ona w kopercie oznakowanej ,,ZMIANA OFERTY". Wszystkie wymagania
dotyczqce skladania ofert dotycza r6wnie2 przypadku zmiany oferty. W przypadku wycofania
oferty wykonawca winien zloiyt jednoznaczne pisemne o6wiadczenie o wycofaniu oferty.
Podczas otwarcia ofert Zamawiajqcy sprawdzi skutecznoii zloZonego oSwiadczenia w
powiqzaniu z dokumentami zloZonymi w ofercie, kt6rej dotyczy wycofanie. W przypadku
skutecznego wycofania oferty informacie w niej zawarte nie zostana odczltane - zostanie ona
zwr6cona wykonawcy.

9.1.2.W przypadku zlo2enia oferty, kt6rei wyb6r prowadzilby do powstania u zamawiaj4cego
obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug, zamawrajqcy w
celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towar6w i uslug,
kt6ry miatby obowi4zek rozliczyt. zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skladaj4c ofertg,
winien poinformowai Zamawiajecego, czy wyb6r oferty bqdzie prowadzi6 do powstania u
zamawiaiacego obowiEzku podatkowego, wskazujqc nazwg (rodzaj) towaru lub uslugi, kt6rych
dostawa lub Swiadczenie bqdzie prowadzii do jego powstania, oraz wskazujqc ich wartoSi bez
kwoty podatku. leieli zlo2ono ofertQ, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u
Zamawiajqcego obowiezku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug,
do ceny najkorzystnieiszej oferty lub oferty z najni2szq cenE dolicza siq podatek od towar6w i
uslug kt6ry zamawiajecy miatby obowiqzek rozliczyi zgodnie z tymi przepisami. W zvvi4zkl z
tym, w takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcq w ofercie .jako ,,cena brutto"
nie mo2e zawierai podatku VAT, kt6ry zamawiajqcy bqdzie miai obowiqzek rozliczyt.

9.13. OfertQ naleiy zloIyi w zamkniqtej kopercie. Koperta powinna by6 zamkniqta w spos6b
gwarantuiEcy zachowanie w poufnoSci jej zawartoSci otaz zabezpieczai4cy jej nienaruszalno56
do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna by6 zaadresowana wedlug poni2szego wzoru:

Strona 9 z 12



Nazwa i adres wykonawcy

ZESP6L OPIEKI ZDROWOTNEJ
DZIAI, ZAM6W IET( PUELICZNYCH

34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. Szpitalna 22
OFERTA W POST{POWANIU NA:

Roboty zwi4zane z:

Pakiet nr 1- Wykonanie zatoczek stanowiqcych odcinki drogi po2arowei
Pakiet nr 2- budow4 parkingu pomiqdry budynkiem L i F oraz modernizaciq

chodnlk6w przy budynku F

Pakiet nr 3- modernizaci4 chodnik6w przy Szpitalu w Makowie Podhalafiskim
Pakiet nr.....

Nr sprawy: ZOZ.V.010 /DZP /35 /79
Nie otwierai przed27.06.2019 r. godz. 11:00+

Dostarczy6 do Sekretariatu blok C, I piqtro

*1r, pr4Padkt4 Z, iarU temiru tk/adaria o;t'en naleV upiui oboui47ltj4g @ktralry) ternin

9.1.4. Wskazane jest, aby wykonawca umie6cil w kopercie zawieraiqcej ofertq r6wnie2 osobnq
kopertq zawieraiqca dokumenty zastrzezone, ieZeli zachodzi przypadek okre6lony w punkcie
9.10.

ROZDZIAT X. Termin oraz mieisce skladania i otwarcia ofert,
10.1 Mie,sce i termin skladania ofert.

Oferty nale2y skladad w Sekretariacie Zespolu 0pieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, BIok C,

I piqtro, ul. Szpitalna 22,34-200 Sucha Beskidzka, nie p62niej ni2 do dnia 27.O6.2O19 r. godz,
10:00. Oferty zlozone po terminie zostane zwr6cone zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy.

10.2. Mieisce i termin otwarcia oferL
Otwarcie ofert odbqdzie siq w dniu 27.O6,2O19r, godz. 11:00, w Dziale Zam6wiefi
Publicznych Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchei Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22.
Podczas otwarcia ofert zamawiajEcy poda informacje okre6lone w art. 86 ust.4 ustawy.

10.3. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiaiqcy zamie6ci na stronie internetowe, informacje
dotyczqce:
a) kwoty, iakq za mierza przeznaczy6 na sfinansowanie zam6wienia;
b) firm oraz adres6w wykonawc6w,kt6rzy zloiyli oferty w terminie;
c) ceny i warunk6w platnoSci zawartych w ofertach.
Informacje te zostanq zamieszczone na stronie internetowei www.zozsuchabeskidzka.pl w
mieiscu, w kt6rym zostalo zamieszczone ogloszenie o przedmiotowym postepowaniu.

ROZDZIAL XI. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz spos6b oceny ofert.
l,Oceniane eria i ich

2.Spos6b obliczania wartoSci punktowel poszczeg6lnych kryteri6w

A. Cena oferty Cnx 100ptk. =Cx Ranga [60%)
CK

I,

Krvteria ocenv Ranga Spos6b oceny
Cena

9Oo/o Wg wzoru

Okres gwarancji 4Oo/o
Wg wzoru
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w ocenle.

gdzie: Cn - naini2sza cena spo6r6d ofert nie podlegaiacych odrzuceniu i zloionych przez



wykonawc6w, kt6rzy nie podlegaiE wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert
Ck - cena oferty badanej
C - iloSd punkt6w uzyskanych przez oferenta

B. Okres gwarancii
Minimalny wymagany okres gwarancii \,vynosi 24 miesiqce. Dlu2szy bqdzie oceniany wg wzoru

gdzie:

Ck x-{Q-Ptk- = G x Ranga (40%J

Gn - naidluZszy termin zloiony spo5r6d ofert nie podlegajEcych odrzuceniu i
zlozonych przez wykonawc6w, kt6rzy nie podlegajq wykluczeniu w danym etapie
badania i oceny ofert
Gk - termin proponowany w ofercie badanej
F - ilo6C punkt6w uzyskanych przez oferenta

ROZDZIAL XII. Informacie o formalnoSciach, iakie powinny zostat dopelnione po wyboEe
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego.

12.1. Zamawiajqcy poinformuje niezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:
12.1.1. wyborze najkorzystniejszei oferty, podajEc nazwq albo imiQ i nazwisko, siedzibq albo

miejsce zamieszkania i adres, je2eli jest miejscem wykonywania dzialalnoSci
wykonawcy, kt6rego ofertg wybrano, oraz nazry albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy, je2eli s4 miejscami wykonywania dzialalno6ci
wykonawc6w, kt6rzy zloiyli oferty, a takze punktacjQ przyznan4 ofertom w ka2dym
kryterium oceny ofert i l4cznq punktacjq,

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

przypadkach, o kt6rych mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku r6wnowa2no6ci lub braku
spetniania wymagai dotyczEcych wydajnoSci lub funkcjonalnoSci,

12.1.4. uniewainieniu postQpowania
- podaiac uzasadnienie faktyczne i prawne.
Informacje, o kt6rych mowa po.v4yiei. zostanEzamieszczone na stronie internetowej.

72,2. Zamawiai4cy prze6le umowq wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana albo zaprosi go do
swojej siedziby w celu podpisania umowy.

12.3.W przypadku wyboru oferty zlo2onej przez wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych siq
o udzielenie zam6wienia publicznego zamawiajqcy moLe iqdat - przed zawarciem umowy -

umowy regulujqcej wsp6lpracq tych wykonawc6w.

ROZDZIAI, XIII. Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy.
W niniejszym postqpowaniu nie iest vlymagane wniesienie zabezpieczenia naleZytego wykonania
umowy.

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

przedlo2y Zamawiaiecemu IistQ os 6b wyznaczotych do wykonywania niniejszego zam6wienia,
zatrudnionych na podstawie umowy o pracq.

ROZDZIAT XV. Srodki ochrony prawnei.
Wykonawcy przyslugujq przewidziane w ustawie Srodki ochrony prawnej w postaci odwolania
oraz skargi do sEdu. Szczeg6lowe zasady wnoszenia Srodk6w ochrony prawnej oraz postqpowania
toczonego wskutek ich wniesienia okresla Dzial Vl ustawy.
Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu i specyfikacji przystugujE r6wnieZ
organizacjom wpisanym na listq, o kt6rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
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ROZDZIAI, XvI. INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWC6W
L5.1. Wykonawca mo2e powierzy6 wykonanie czgSci zam6wienia podwykonawcy.
15.2. Wykonawca, kt6ry zamierza lvykonywai zam6wienie przy udziale podwykonawcy, musi

wyraZnie w ofercie wskazai, iakq czQii (zakres zam6wienia) wykonywaC bQdzie w jego
imieniu podwykonawca oraz podai pelna nazwq podwykonawcy. NaleZy w tym celu
wypelni6 odpowiedni punkt formularza oferty, stanowiecego zal4cznik nr 1 do SIWZ. W
przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza \ /ykon),wa6 zam6wienia przy udziale
podwykonawc6w, nale2y wpisai w formularzu ,,nie dotyczy". JeZeli Wykonawca zostawi
ten punkt niewypelniony (puste pole), ZamawiaiEcy uzna, i2 zam6wienie zostanie
wykonane silami wlasnymi tj. bez udzialu podwykonawc6w.

76.3. Zamawiajqcy iada, aby przed przystEpieniem do wykonania zam6wienia Wykonawca, o ile
sE iuZ znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawc6w
i os6b do kontaktu z nimi, zaangaiowanych w wykonanie zam6wienia. Wykonawca
zobowi4zany jest do zawiadomienia Zamawiajqcego o wszelkich zmianach danych, o
kt6rych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zam6wienia, a tak2e przekazuje
informacie na temat nowych podwykonawc6w, kt6rym w p62niejszym okresie zamierza
powierzyi realizac,q zam6wienia.

16.4.leieli zmiana albo rezygnacja z podlvykonawcy dotyczy podmiotu, na kt6rego zasoby
Wykonawca powolywal siq, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. I ustawy, w celu
wykazania spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu, Wykonawca iest obowiEzany
wykazat. Zamawiajqcemu, 2e proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spe+nia ie w stopniu nie mnie.iszym ni2 podwykonawca, na kt6rego zasoby
Wykonawca powolywal siq w trakcie postqpowania o udzielenie zam6wienia.

15.5. Powierzenie wykonania czq6ci zam6wienia podwykonawcom nie zwalnia Wyk onawcy z
odpowiedzialno6ci za nale2yte wykonanie tego zam6wienia.

!
rps,/l i( podpis sporzqdzaj4cegol ( podpis p n

...1.0:.9.(;.!!...
(data i podpis

Komisii PrzetargowejJ
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