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w miejscu publicznie dostqpnym w
wwwzozsuchabeskidzka.pl w dniu

Unia Europejska
EuropejskiFund!sr

Rozwoju Regionalnego

icy oglosze6 w siedzibie Zamawiaj4cego
r. oraz na stronie internetowei

A, unt oPoLSrGFundusze
Europejskle

Zesp6l Opieki Zdrowotnei
w Suchei Beskidzkiei

ul. Szpitalna 22

Znak: ZOZ.Y.0l0 /DZP /85 /19 Sucha Beskidzka dnia 05.11.2019r.

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

na:
Prz ebudowQ pomleszczefi IV piqtra Szpitala w Suchei Beskidzkiei

( Oddzial Neonatologiczny, Ginekologiczno-Poloiniczy wraz z Blokiem Porodowym)
roboty dodatkowe

w ramach Projektu o numerze RPMP.12.01.03- 12-0629 /77 pn. ,,Kompleksowa modernizacja
i wyposaienie oddziai6w szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka - Dziennego Chemioterapii Onkologicznej,

Neonatologicznego oraz Ginekologiczno - PoloZniczego wraz z Blokiem Porodowym" zlo2ony w
postepowaniu konkursowym nr RPMP.12.01.03-12.00- 12-031. /1,7 ogloszonym w ramach Regionalnego
Programu 0peracyjnego Wojew6dztwa Malopolskiego na I ata 2014-2020 [RPo WM) do Dzialania 12.1

Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddzialania 12.1.3 lnfrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu
subregionalnym - SPR

Oglo szenie o zanr6wieniu zostalo opublikowane w Biulety'nie Zam6wieri Publicznych w
dniu 11.ll19 .poa nr wywles\bbs(a. a tabl

I9dniu
o en
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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNK6W

zANt6wlENte

Dotyczy postQpowania prowadzonego w trybie:



ZawartoSd specyfikacii:

L. Postanowienia SIWZ
2. Zal4cznik nr 1

3. Zalqcznik nr 2

4. Zal4cznik nr 3

5. Zal4cznik nr 4
6. Zalqcznik nr 5

9. Zai4cznik nr 6
10. Zalqczniknr 7
11. ZaiEcznik nr I

Rozdzialy od I do )fiVIII
Formularz oferty
O6wiadczenie Wykonawry dotycz4ce przeslanek wykluczenia z
postqpowania
OSwiadczenie Wykonawry dotyczqce spelniania
warunk6w udzialu w postqpowaniu
Informacia w sprawie grupy kapitalowej
Przedmiar rob6t
Wz6r umowy
OSwiadczenie RODO
Schemat rozmieszczenia central wentylacyrnych

Specyfikacja istotnych warunk6w zam6wienia zawiera 28 strony

Zatwierdzona przez:

Zl,polE {
I ()

otnej
lild2

(podpis Kierown
lub osoby upowainionejl

l4cego
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POSTANOWIENIA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNK6W ZAMOWIENIA

(srwz)

ROZDZIAL I. ZAMAWIAJACY (NAZWA I ADRES)
Zesp6l Opieki Zdrowotnei

ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka
TEL: (033) 872-3t-o0

e-maiI: zozsuchabeskidzka@wp,pl
http / / www.zozsuchab eski dzka.pl

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

Zam6wienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zam6wieri publicznych (tekst ,ednolity: Dz. U. z 2Ol9 r. poz. 1843J, zwan4 dalej ,,ustawE", w
trybie przetargu nieograniczonego. WartoSd zam6wienia nie przekracza r6wnowartoSt kwoty
okreSlonej w przepisach wykonawczych rvydanych 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:

. ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.P2p, (tekst iednolity: Dz.U.z2019 r.po2.7843)

. Rozporzadzenie Minisra Rozwoiu z dnia 26 lipca 2016r. oraz Ministra
Przedsiqbiorczo6ci i Technologii z dnia 16 paidziernika 2018 roku, w sprawie
rodzaj6w dokument6w, jakich moie iEdat zamawiai4cy od wykonawcy w
postQpowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz.U.227 lipca 2016r. poz.1726 orazD.U. z
77 paidziernika 2018 r., poz. 1993J,

. Rozporzqdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie
Sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowiacego podstawq prz eliczenia
wartoSci Zam6wie6 Publicznych (Dz.U.poz.2477 229 grudnia 2017r.),

o Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie kwot
warto6ci Zam6wieri oraz konkurs6w, od kt6rych jest uzale2niony obowiqzek
przekazywania ogloszefi UOPWE (Dz. U. poz. 2479 z dnia 29 grudnia 2077 r;),

. Kodeks Cywilny,

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

2.3. W niniejsze, procedurze przetargowej Zamawrajacy bqdzie jednakowo traktowat
wszystkie podmioty ubiegajEce siq o zam6wienie publiczne, zapewniaj4c zachowanie
uczciwei konkurencji i r6wne traktowanie oraz zgodnie z zasadami proporcjonalno6ci i
przejrzystoSci.

2.4. Oferenci ponosz4 wszelkie koszty zwiEzane z przygotowaniem i zloZeniem oferty. Zaleca
siq, aby oferent zdobyl wszelkie informacje, kt6re mog4 by6 konieczne do przygotowania
oferty oraz podpisania umowy.

2.5. Przygotowuiac ofertq wykonawca winien dokladnie zapozna(. siQ z zawartoSciE
wszystkich dokument6w skladajqcych siq na SIWZ, kt6rq nale2y od.czytywai wraz z
ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiajqcego

2.6. Formularz specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia ,est udostqpniany
zainteresowanym oferentom w siedzibie zamawiajacego, 34-200 Sucha Beskidzka ul.
Szpitalna 22, BIok 'B", piqtro IV, oraz na stronie internetowej
rwyw.zozsuchabeskidzka.pl.

Dzialu i ':_
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ROZDZIAL, III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMoWIENIA

Przedmiotem zam6wienia iest wykonanie rob6t dodatkowych w ramach realizowanei inwestycji
Przebudowq pomieszczer{ IV piqtra Szpitala w Suchei Beskidzkiei

( Oddzial Neonatologiczny, Ginekologiczno-Poloini czy wraz z Blokiem Porodowym)
roboty dodatkowe

w Zespole Opieki Zdrowotnei w Suchei Beskidzkiej okre3lonych w zal4czonym przedmiarze
rob6t w zakresie budorvy wqzl6w cieplnych do nagrzewnic central wentylacyjnych IV pietra
obsiugujqcych oddzialy Ginekologiczno- Poloiniczy, Blok Porodolvy oraz Oddzial
Neonatologiczny zgodnie ze schematem stanowiAcym zal4cznrk nr 8 do SIWZ, wymiany
parapet6w oraz montaiu odboinic i ta6m ochronnych.
Wsp6lny Slownik Zam6wiefi (CPVJ :

gl6wny przedmiot zam6wienia:
CPV 45000000-7 Roboty budowlane
oraz przedmiot zam6wienia uzupelniaj4cy:
45450000-6 - Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostale
CPV45000000-7 Robotybudowlane
or az prze dmiot zam6wienia uzupelniaj 4cy:
45450000-6 - Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostale
45331000-6- roboty w zakresie wentylacji, 45421000-4- roboty w zakresie stolarki budowlanej

3.2. Wymagania Zamawiai4cego.

3.2.7.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

3.2.8

Przedmiot zam6wienia powinien zostai wykonany zgodnie z obowiqzujEcymi
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 tak2e atest6w higienicznych ie6li produkt tego \rymaga. Ka2dorazowa
zmiana material6w wymaga zgody inspektora nadzoru.
Dopuszcza siq zastosowanie material6w zastqpczych, kt6re nie naruszaj4 postanowiefi
norm, a sa uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sE
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budorvy, potwierdzonym przez
nadz6r techniczny.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako56 wykonania rob6t .

Wykonawca uwzglqdnia r6wnie2 wszelkie postanowienia umowy oraz Specyfikac.ii
Istotnych Warunk6w Zam6wienia.
Wykonawca zobowiEzany jest do przestrzegania przepis6w prawa dot. gospodarowania
odpadami, kt6re musi odbywa6 siq na zasadach okre6lonych w ustawie o odpadach z
dnia 14 grudnia 2072 r. {Dz. U. z 2013 r. poz.Zl), ustawie o utrzymaniu czystosci i
porz4dku w gminach z dnia 13 wrze6nia 1996 r. (Dz. U.2072 poz.391), ustawie z dnia 28
Iistopada 20L4r., o zmianie ustawy o utzlmaniu crysto6ci i porzEdku w grninach oraz
niel<t6rych innych ustaw (Dz.U. 2015r., poz. 87).
Wszystkie uiyte materialy i rozwi4zania techniczne musz4 posiadai aprobatg technicznE
lnsg/tutu Techniki Budowlanej, pozyywnq ocenq Paristwowego Zakladu Higieny i mie6
atesty dopuszczajqce do stosowania w pomieszczeniach sluZby zdrowia.
Zamawiaj4cy o6wiadcza, 2e dopuszcza rozwi4zania r6wnowa2ne opislrwanym w SIWZ
oraz wszystkich zalEcznikach.
Ilekroi w niniejszej SIWZ i zalqcznikach stanowiqcych jej integralnq czQSi (przedmiary
rysunki, proiekty, itp.], przedmiot zam6wienia jest opisany ze wskazaniem znak6w
towarowych, patent6w, pochodzenia, norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji
technicznych, system6w referencji technicznych imaterial6w z podaniem producenta to
przyjmuje siq, 2e wskazaniom takim towarzysz4 wyrazy ,,lub r6wnowa2ne,,. W zwi4zkt z
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3.2.9.

3.2.70.

3.3.
3.3.1
J,5. L

art. 29 do 31 Prawa zam6wiefi publicznych dopuszcza siq ujqcie w skladanej ofercie
przetargowej, a nastqpnie zastosowanie rozwi.qzan podanych w dokumentacli, o kt6rej
mowa wy2e.j, pod warunkiem zapewnienia parametr6w technicznych i jakoSciowych nie
gorszych ni2 okreilone w tej dokumentacii.
Podane w opisach przedmiotu zam6wienia nazwy wlasne nie majE na celu naruszenia
art.29 i7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zam6wieri Publicznych (Dz.U. z 2017
r. po2.7579 J, a maj4 jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwafi jako6ciowych,
technicznych i technologicznych Zamawiaj4cego. Z uwagi na fakt dopuszczenia
moZliwo6ci r62nych propozycji zamiennych wymaga siq od Wykonawcy weryfikacii i
traktowania wszystkich rozwi4zafi jako powiqzanych ze sob4 i tworz4cych docelowy
obiekt budowlany. Wykonawca zobowiqzany jest do skompletowania dokument6w i
obliczeri potwierdzajqcych, ie dobrany osprzgt, urz4dzenia, rozwi4zania, materialy,
polEczenia r6inych technologii i rob6t 162nych bran2 spelni4 wymagania podstawowe,
takie jak:
aJ bezpieczefistwokonstrukcii,
b) bezpieczeistwopo2arowe,
c) bezpieczefistwouZytkowania,
d) odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony Srodowiska,
e) ochrony przed halasem i drganiami,
f) oszczqdno6cienergiiiodpowiedniejizolacyjnoScicieplnej.

W/w parametry bqdq brane pod uwagq przy ocenie r6wnowaZnoSci zaproponowanych
rozwiqzafi.
Uwaga:
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustar,vy Pzp Wykonawca, kt6ry powoluje siq na rozwiqzania
r6wnowa2ne opisywane przez ZamawiajEcego jest obowiEzany wykazat.,2e oferowany
przez niego przedmiot zam6wienia spelnia wymagania okre6lone przez Zamawiaj4cego.
Zaproponowane rozwi4zania r6wnowaine nale2y wyraZnie wskaza6 w zlo2onej ofercie
przetargowej.
W przypadku niewykazania przez Wykonawcq, 2e oferowane roboty, technologie,
materialy, urzadzenia, instalacje i osprzqt sE 16wnowa2ne w stosunku do wymaganych w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, dokumentacii
projektowej Iub opisie przedmrotu zam6wienia, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona
jako niezgodna z SIWZ.
W zwiqzku, i2 przedmiotem zam6wienia se roboty dodatkowe, Zamawiajacy wymaga,
aby Wykonawca podpisai protok6l wsp6ipracy z obecnym wykonawca, dostosowal sw6j
harmonogram do harmonogramu rob6t gi6wnych oraz uwzglqdnil wymagania GW co do
wsp6lpracy w realizacji rob6t.
Zamawiajqcy dopuszcza mo2liwo66 powierzenia czg6ci 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 sw6j koszt odpad6w budowlanych,
umoZliwienie wstgpu na plac budowy pracownikom organ6w paistwowego nadzoru
budowlanego i wyznaczonytn pracownikom ZamawiajEcego,
prowadzenie wymaganych dokument6w,
przekazanie ZamawiajEcemu pelnej dokumentacii odbiorowej wraz z atestami
wbudowanych material6w, kartami gwarancyjnymi, protokolami skuteczno6ci
wentylacji, badaniami elektrycznymi, itp.,
uzgadnianie z Zamawiajqcym wszystkich szczeg6l6w realizacji inwestycji, iak np.
kolorystyka ip.,
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3.3.3
3.3.4
3.3.5

3.3.6.
3.3.7.

t
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3.3.9.

3.3.10.
3.3.11.

3.3.t2.

3.3.13.

3.3.14.

3.3.15
3.3.16

zloienie do akceptacji zamawiajqcemu wszystkich material6w i wyrob6w przed ich
wbudowaniem,
przestrzeganie zasad Srodowiskowych obowiqzuiqcych u Zamawiajqcego,
uporzqdkowanie terenu budowy po zakofczeniu rob6t i przekazanie go Zamawiaj4cemu
w terminie ustalonym na odbi6r rob6t,
zapewnienie warunk6w bezpieczehstwa bhp i ppo2, zgodnie z wymogami
obowiqzuiEcymi u Zamawiaj4cego,
zapoznanie siq z wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi
i realizacyjnymi i uwzglQdnienie ich w cenie oferty przetargowei,
Wykonawca zobowi4zany jest prowadzii prace w spos6b jak najmniej uci42liwy dla
uzytkownik6w obiektu (Wykonawca uwzglqdni w harmonogramie prac wJrtyczne
kierownika oddzialu w zakresie godzin pracy, poziomu halasu, poziomu zapylenia itp.J,

iakiekolwiek szkody powstale podczas rob6t usuwa Wykonawca na wlasny koszt,
w obiekcie Szpitala realizowane sq funkcje z zakresu opieki medycznej oraz prace
administracyjno-biurowe. Budynek poza remontowanym oddzialem bgdzie
normalnie uiytkowany w czasie realizacji zam6wienia,
mieisca prowadzenia rob6t Wykonawca bgdzie zobowi4zany skutecznie zabezpieczyi
przed dostgpem os6b nieupowa2nionych oraz przed dzialaniem czynnik6w
atmosferycznych,
Wykonawca bqdzie zobowi4zany wykonywai roboty powoduj4ce halas wylEcznie w
dniach i godzinach ustalonych z dzialem technicznym, co Wykonawca winien
przewidzieC w harmonogramie prac,
Zamawiaj4cy wymaga, aby po wykonaniu wszystkich czynno6ci Wykonawca
uporzqdkowai miejsca prowadzenia prac oraz pozostawil je w stanie czystym
i nadajEcym slq do uiytkowania,

3.3..17.

3.3.18.

3.3.19.

3.4. Uwagi:

3.4.1. Przed zloieniem oferty zaleca siq dokonanie wizii lokalnei obiektu. Termin wizii
nale2y ustalit z Dzialem Zam6wieri Publicznych.

3.5. Warunki przedmiotowe wymagane od Wykonawc6w:

3.5.1. Wymagany termin platno6ci wynosi 60 dni od daty wplywu faktury. Zamawiajqcy
przewiduie jednorazowq ptatnoS6 po zakoficzeniu zadania i uzyskania bezusterkowego
protokotu odbioru rob6t.

3.5.2. Zaoferowanie minimalnego okresu gwarancji i rqkojmi 36 miesiqcy.
3.5.3. Zaakceptowanie postanowiefi umowy, kt6rei wz6r stanowi zalqcznik do SIWZ
3.5.4. Sporzqdzenie kosztorys6w ofertowych uwzglqdniaj4cych zakres czynnoSci niezbqdnych

do wykonania opisanych w bran2owych przedmiarach rob6t na podstawie zal4cznika do
SIWZ,

3.5.5. Sporzqdzenie iskuteczne uzgodnienie z Zamawiajqcym szczeg6lowego harmonogramu
rzeczowo-finansowego.

ROZDZTAL rV. TNFORMACJA NA TEMAT CZESCT ZAM6WTENTA r MOZLTWOSCT SKLADANTA
oFERT CZISCIOWYCH

4.1. Oferta musi obejmowai calo36 zam6wienia, Zamawiaj4cy nie dopuszcza mo2liwo6ci
skladania ofert czq(ciowych.

4.2. Oferty czg(ciowe iako sprzeczne (nie odpowiadajqceJ z tre3ci4 SIWZ zostanq odrzucone.

ROZDZIAT, V. TNFORMACJA NA TEMAT MOzLTWOSCI Srreneruta oFERT WARIANTOWyCH
Zamawiaiecy nie dopuszcza mo2liwo3ci zlo2enia oferty wariantowej.
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ROZDZIAL VI. MAKSYMALNA LICZBA
zAwRzE uMowE RAMOWA

WYKONAWC6W Z KT6RYMI ZAMAWIAJ,TCY

Przedmiotowe postqpowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej

ROZDZIAL VII. INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiajqcy nie przewiduje w niniejszym postqpowaniu przeprowadzenia aukcji
elektronicznej.

ROZDZIAT VIII. INFORMACIA W SPRAWIE ZWROTU KOSZToW W POST4POWANIU

Koszty udzialu w postqpowaniu, a w szczeg6lno3ci koszty sporzEdzenia oferty, pokrywa
Wykonawca. Zamawiajqcy nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu w postqpowaniu [za
wyjAtkiem zaistnienia sytuacii, o kt6rei mowa w art. 93 ust.4 ustawy).

ROZDZTAL rX. TNFORMAC|A NA TEMAT MOZLTWOSCT SrtlOenIA OFERTY WSP6LNEI
(PRZEZ DWA LUB WIECE| PODMTOT6W)

9.1. Wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy siq o zam6wienie muszA ustanowi6 peinomocnika do
reprezentowania ich w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia albo reprezentowania w
postqpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego - nie dotyczy sp6lki
cyvrilnej, o ile upowa2nienie/pelnomocnictwo do wystqpowania w imieniu tej sp6lki
wynika z doi4czonej do oferty umorvy sp6tki b4dZ wszyscy wsp6lnicy podpiszq ofertq.

9.2. Wykonawcy tworz4cy jeden podmiot przedloz4 wraz z ofertE stosowne pelnomocnictwo -
zgodnie z rozdz. XIX pkt. 19.2.5. SIWZ - nie dotyczy sp6lki cywilnej, o ile
upowaznienie/pelnomocnictwo do vrystqpowania w imleniu tei sp6lki wynika z
dol4czonej do oferty umowy sp6lki bqdZ wszyscy wsp6lnicy podpisze ofertq.

Uwaga:
Pelnomocnictwo, o kt6rym mowa powyZei moie wynikat albo z dokumentu pod tak4
sam4 nazwE, albo z umowy podmiot6w skladai4cych wsp6lnie ofertq.

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

9.4. W przypadku wsp6lnego ubiegania siq o zam6wienie przez Wykonawc6w,
o6wiadczenie, o kt6rym mowa w art. 25a ustawy (pkt 12.4.1. rozdziatu XII
SlWZlskiada ka2dy z Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaiEcych siq o zam6wienie.
OSwiadczenia te potlvierdzaie spelnianie warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w kt6rym ka2dy z Wykonawc6w \ryykazuje
spelnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia
(ka2dy z Wykonawc6w wsp6lnie skladajqcych ofertq nie mo2e podlegai
wykluczeniu z postqpowania co oznacza, i2 oSwiadczenie w tym zakresie musi
zloiyt. kaildy zWykonawc6w skladajEcych ofertQ wsp6lna; oSwiadczenie o
spelnianiu warunk6w udzialu sklada podmiot, kt6ry w odniesieniu do danego
warunku udzialu w postqpowaniu potwierdza )ego spelnianie].

9.5. W przypadku Wykonawc6w wsp6lnie skladajqcych ofertq, dokument o kt6rym
mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 72.4.3. zobowi4zany iest zloiyi kaidy z

Wykonawc6w wsp6lnie skladaj4cych ofertQ.
9.6. Wszelka korespondencja prowadzona bqdzie wyl4cznie z podmiotem

wystqpujAcym,ako pelnomocnik Wykonawc6w skladaj4cych wsp6ln4 ofertq.

ROZDZIAI, X, INFORMACIA NA TEMAT PODWYKONAWC6W
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10.1. Wykonawca mo2e powierzyi wykonanie czgSci zam6wienia podwykonawcy.
10.2. Wykonawca, kt6ry zamierza wykonyr,va6 zam6wienie przy udziale podwykonawcy, musi

wyraZnie w ofercie wskazai, jakq czq56 (zakres zam6wienial wykonywai bqdzie w jego
imieniu podwykonawca oraz poda6 pelna nazwq podwykonawcy. Nale2y w tym celu
wypelni6 odpowiedni punkt formularza oferty, stanowiEcego zalEcznik nr 1 do SIWZ. W
przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywai zam6wienia przy udziale
podwykonawc6w, nale2y wpisai w formularzu ,,nie dotyczy". Je2eli Wykonawca zostawi
ten punkt niewypelniony (puste pole), Zamawiaj4cy tzna, ri zam6wienie zostanie
wykonane silami wlasnymi tj. bez udzialu podwykonawc6w.

10.3. Zamawiajqcy 24da, aby przed przystqpieniem do wykonania zam6wienia Wykonawca, o ile
s4ju? znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawc6w
i os6b do kontaktu z nimi, zaanga2owanych w wykonanie zam6wienia. Wykonawca
zobowiqzany jest do zawiadomienia Zamawiaj4cego o wszelkich zmianach danych, o
kt6rych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zam6wienia, a takZe przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawc6w, kt6rym w p6iniejszym okresie zamierza
pow ierzy (. realizacjq zam6wienia.

10.4. je2eli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kt6rego zasoby
Wykonawca powotywal siq, na zasadach okreSlonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu, Wykonawca jest obowi4zany
wykazai Zamawiaj4cemu, 2e proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym ni2 podwykonawca, na kt6rego zasoby
Wykonawca powolywal siq w trakcie postgpowania o udzielenie zam6wienia.

10.5. Powierzenie wykonania czqSci zam6wienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnoSci za nale2yte wykonanie tego zam6wienia.

ROZDZIAT, XI. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
11.1. Wszystkie roboty budowlane stanowiAce przedmiot zam6wienia musz4 zosta6

zrealizowane i potwierdzone przez lnspektora nadzoru inwestorskiego sukcesywnie w
terminie do 14 dni od terminu wyzn aczone1o przez Generalnego Wykonawcq.

11.2. Szczeg6lov'ty harmonogram realizacji prac bqdzie ustalony przez Zamawiaj4cego z
wytonionym Wykonawcq.

ROZDZIAT XII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMoWIENTA
WARUNKT UDZTAIU W POSTEPOWANTU ORAZ WrKAZ OSWIADCZET( r DOKUMENToW
POTWIERDZAJACYCH SPEI,NIANIE WARUNKoW UDZTAT,U W POSTEPOWANIU, BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ SPEI,NIANIE PRZEZ OFEROWANE ROBOTY BUDOWLANE
WYMAGATt ZAMAWTAJ,qCEGO

12.1,.O udzielenie zam6wienia mog4 siQ ubiega6 Wykonawcy, kt6rzy:

1J nie podlegajq wykluczeniu;
2) spelniaj4 warunki udzialu w postQpowaniu.

12.2.Podstawy wykluczenia:

12.2.1. Zamawiaiqcy wykluczy z postQpowania Wykonawcq/6w w przypadkach, o kt6rych
mowa w art. 24 ust. 1 pkt L2-23 ustawy (przeslanki wykluczenia obligatoryine).

12.3. Warunki udzialu w postqpowaniu:
12.3.1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej, o ile
wynika to z odrgbnych przepis6w:

ZamawiajEcy nie okre6lii warunku w tym zakresie.
12.3.2. sytuacia ekonomiczna lub finansowa:

Zamawiaiacy nie okreSlil warunku w tym zakresie.
Ki€rownik.-.., -- 1.. -r P\rblic: ,
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12.3.3. zdolno66 techniczna lub zawodowa:
ZamawiajEcy nie okre6lil warunku w tym zakresie.

L2.4.L.W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postqpowania o udzielenie zam6wienia
oraz spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu okreSlonych przez Zamawiajqcego w
pkt 12.2. -12.3 do oferty naleZy dolAczy6 aktualne na dziei skladania ofert
Oswiadczenia. zgodne ze wzorem stanowiEcym zalqcznik nr 2 oraz zalqcznik nr 3 do SIWZ
(o6wiadczenie z art.25a ustawy). Informacje zawarte w Oiwiadczeniach stanowie wstQpne
potwierdzenie, 2e Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postqpowania oraz speinia
warunki udzialu w postqpowaniu.

12.4.2 W celu potwierdzenia, 2e oferowane roboty budowlane odpowiadaiE wymaganiom
okre6lonym przez Zamawiajqcego (zalqcznik nr 5) dotyczy opisu przedmiotu zam6wienia),
do oferqv nale2v doleczyd kosztorysy ofertowe uwzglgdniaiqce zakres czynno3ci
niezbqdnych do wykonania opisanych w braniowych przedmiarach rob6t stanowiEcych
zalqcznik nr 5 do SIWZ

72.4.3. 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 tre6ci art. 24
ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiaiqcego na
stronie internetowe, informacii z otwarcia ofert, ti. lnformacii, o kt6rych mowa w art,
86 ust,5 ustawy), o6wiadczenie o przynale2no5ci lub braku przynale2nosci do tej samej
grupy kapitalowej, o kt6rei mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zgodnie z zal4czonym
wzorem oSwiadczenia stanowiecego zalqcznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze zloieniem
oSwiadczenia, Wykonawca mo2e przedstawii dowody, 2e powiqzania z innym Wykonawc4
nie prowadzE do zakl6cenia konkurencji w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia;

W przypadku Wykonawc6w wsp6lnie skladajqcych ofertQ, dokument o kt6rym mowa w pkt
12.4.3. zobowiqzany iest zloZyd ka2dy z Wykonawc6w wsp6lnie skladaj4cych ofertq.

ROZDZIAL XIII. KORZYSTANIE Z ZASOB6W INNYCH PODMIOTOW W CELU
POTWIERDZENIA SPETNIANIA WARUNKoW UDZTATU W POSTEPOWANIU

Wykonawca, kt6ry polega na zdolno3ciach lub sytuacji innych podmiot6w musi udowodnii
Zamawiajqcemu, 2e realizujqc zam6wienie, bqdzie dysponowal niezbqdnymi zasobami tych
podmiot6w, w szczeg6lno$ci przedstawiaiec zobowiezanie tych podmiot6w do oddania mu do
dyspozycji niezbqdnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia.
Zamawiaj4cy oceni, czy udostqpniane wykonawcy p rzez inne podmioty zdolnoSci techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj4 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 13-2 3.
W odniesieniu do warunk6w dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodolvych lub
do5wiadczenia, wykonawcy mogA polega6 na zdolno6ciach innych podmiot6w, ieSli podmioty te
zrealizui4 roboty budowlane lub uslugi, do realizacji kt6rych te zdolnoSci sq wymagane.
Wykonawca, kt6ry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w,
odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowi4zal siq do udostQpnienia zasob6w, za szkodq
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poniesiona przez zamawiaj4cego powstala wskutek nieudostqpnienia tych zasob6w, chyba 2e za
nieudostqpnienie zasob6w nie ponosi winy.
Je2eli zdolnoSci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o
kt6rym mowa w ust. 1, nie potwierdzajE spelnienia przez wykonawcg warunk6w udzialu w
postgpowaniu lub zachodzq wobec tych podmiot6w podstawy wykluczenia, zamawia.j4cy
zaiqda, aby wykonawca w terminie okre5lonym pruez ZamawiajEcego zast4pil ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiqzal siQ do osobistego wjrkonania odpowiedniej
czqici zam6wienia, jeieli uykaie zdolno6ci techniczne lub zawodowe lub sytuacjQ finansowq lub
ekonomicznq, o kt6rych mowa w pierwszym zdaniu.

ROZDZTAT, XrV. PROCEDURA SANACYINA - SAMOOCZYSZCZENTE

14.1. Wykonawca, kt6ry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz L6-20
moZe przedstawii dowody na to, ie podiQte przez niego Srodki sE wystarczai4ce do
wykazania jego rzetelnoSci, w szczeg6lnoSci udowodni6 naprawienie szkody wyrzEdzonej
przestQpstwem lub przestqpstwem skarbowym, zado66uczynienie pieniqine za doznanE
krzywdq lub naprawienie szkody, wyczerpui4ce wyjaSnienie stanu faktycznego oraz
wsp6lpracq z organami Scigania oraz podjqcie konkretnych Jrodk6w technicznych,
organizacyinych i kadrowych, kt6re se odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestQpstwom lub przestqpstwom skarbowym lub nieprawidiowemu postqpowaniu
Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuie siq, ie2eli wobec Wykonawcy,
bqd4cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz
ubiegania siq o udzielenie zam6wienia oraz nie uplyn4i okre6lony w tym wyroku okres
obowiqzywania tego zakazu.

14.2. W celu skorzystania z instytuc.ji ,,samooczyszczenia", Wykonawca zobowiqzany jest do
zloieniawraz z ofert4 stosownego o6wiadczenia (zal4cznik nr 2 do SIWZ), a nastQpnie
zgodnie z art. 26 usL 2 ustawy d o zloienia dowod6w.

14.3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, je2eli Zamawiaiqcy, uwzglqdniajEc wagq i szczeg6lne
okoliczno6ci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajEce dowody, o kt6rych mowa w pkt.
t4.7.

ROZDZIAL XV. INFORMACIA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI4 ZAMAWIAIACEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZWYANIA DOKUMENT6W

15.1. Z zasffzezeniem postanowierl zawartych w pkt 15.3, Zamawiajqcy dopuszcza, aby
komunikacja miqdzy Zamawiajqcym a Wykonawcami odbywala siq za poSrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe (Dz.U. z 2077r. poz. l48l oraz z 2018r. poz.106,138,650 ,178 i 1629),
osobiScie, lub za po6rednictwem poslarica.
poslarica lub przy u2yciu Srodk6w komunikacji elektronicznei w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu uslug drog4 elektroniczn4 (Dz.U. 22073 r.
po2.7422,2 2015 r. poz.1844 orazz2016 r. poz.747 i 615J - adres e-mail:
zozsuchabeskidzka@wo.nl
Korespondencjq w formie meila wykonawcy sE zobowiqzani przesylaC na meila
zozsuchabeskidzka@wp.pl
Osobami do kontaktu ze strony zamawiajqcego sE Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyla,
Agnieszka Pajerska pod nr telefonu tel. (33) 872-33-23
W przypadku wezwania przezZamawiajqcego do zloienia, uzupelnienia lub poprawienia
o6wiadczefi, dokument6w lub pelnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 2 lub ust. 3 ustarvy,
o6wiadczenia, dokumenty lub pelnomocnictwa nale|y przedloiyi
(zloLyt/uzupelnit/poprawii) w formie wskazanej przez Zamawiajqcego w wezwaniu.
Forma ta winna odpowiada6 wymogom wynikaj4cym ze stosownych przepis6w.
leLeli Zamawiai4cy lub Wykonawca przekazuj4 oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia
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oraz informacie przy uZyciu 6rodk6w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z
dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu uslug drogq elektroniczna, kaida ze stron na iEdanie
drugiej strony niezwlocznie potlvierdza fakt ich otrzymania.

ROZDZTAL XVr. OPIS SPOSOBq UDZTELANTA WylAsNrErt DOTYCZ.qCYCH SpECyFrKAClt
ISTOTNYCH WARUNKoW ZAMOWIENIA

16.1. Wykonawca mo2e zwr6cii siq do ZamawiajEcego o wyjaSnienie tre6ci SIWZ.
16.2. Zamawiajqcy niezwlocznie udzieli wyjaSniefi, jednak2e nie p62niej nii na 2 dni przed

uptywem terminu skladania ofert, o ile wniosek o wyja6nienie SIWZ wplynie do
Zamawiaj4cego nie p6:iniej ni2 do korica dnia, w kt6rym uplywa polowa wyznaczonego
terminu sktadania ofert.

16.3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajqcy mo2e przed uptywem terminu skladania ofert
zmienit tresi SIWZ. KaZda wprowa dzona przez Zamawiajqcego zmiana staje siq w takim
przypadku czgSciq SIWZ. Dokonanq zmianq treSci SIWZ Zamawiaj4cy udostqpnia na
stronie internetowej Zamawiaiqcego.

76.4. Zamawiaiqcy oSwiadcza, i2 nie zamierza zwolywai zebrania Wykonawc6w w celu
wyjaSnienia treSci SIWZ.

16.5. Tre6d niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiajqcego. Wszelkie
zmiany tresci SIWZ, jak te2 wyjasnienia i odpowiedzi na pytania co do tresci SIWZ,
Zamawiai4cy zamieszcza6 bQdzie takie pod wskazanym wy2ej adresem internetowym.

ROZDZIAL XVII. OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJACEGO UPRAWNIONE
POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

DO

Osoby upowa2nione ze strony zamawiajqcego do kontaktowania siQ z wykonawcami:
Sprarvy merytoryczne i formalno-prawne:
Sabina Steczek, Agnieszka Haldyla, Agnieszka Pajerska
Tel: [33J 872-33-23
Poczta elektroniczna: zozsuchabeskidzka(dwp.pl

ROZDZTAL XVIII. TERMTN ZWTAZANTA OFERT,q

Termin zwiqzania ofertq wynosi: 30 dni. Bieg terminu zwiqzania oferta rozpoczyna siQ wraz z
uplywem terminu skladania ofert, okreSlonym w rozdziale XXI SIWZ. Dziefi ten jest pierwszym
dniem terminu zwiEzania ofertE.

ROZDZIAL XIX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

19.1. Ofertq naleiy sporzqdzii na formularzu oferty lub wedlug takiego samego schematu,
stanowi4cego zalqcznik nr 1 do SIWZ. Ofertq nale2y zlo 2y(. wylqcznie w formie pisemnei
pod rygorem niewa2noSci (ZamawiajEcy ni e wyraia zgody na zlo2enie oferty w postaci
elektronicznej podpisanei bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy waZnego kwalifikowanego certyfikatu lub r6wnowa2nego Srodka, spelniai4cego
wymagania dla tego rodzaiu podpisu).

19.1.1. Oiwiadczenia 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 ni2 o6wiadczenia, skladane w celu wskazanym w pkt 19.1.1., sktadane sE

w oryginale lub kopii poSwiadczonej za zgodnoit. z oryginalem.
19.1.3. Po6wiadczenia za zgodnoSi z oryginalem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmlot,

na kt6rego zdolnoSciach lub sytuacii polega Wykonawca, Wykonawcy wsp6lnie
ubiegajqcy siq o udzielenie zam6wienia publicznego, w zakresie dokument6w&6rego
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ka2dego z nich dotyczq.
19.1.4. PoSwiadczenie za zgodnoSi z oryginalem nastqpuje w formie pisemnej Iub w formie

elektronicznei.
19.1.5. Oferta wraz ze wszystkimi zalqcznikami (dokumentami i oSwiadczeniami) stanowi iednq

caloSd. Zaleca siq, aby wszystkie strony byly ze sob4 pol4czone w spos6b
uniemo2liwiaiacy ich samoczynnq dekompletacjq (np. zszyte, spiqte, zbindowane itp.)

19.2. Do oferty nalezy dolqczy6:
19.2.1. OSwiadczenia zgodne z zalEcznikiem nr 2 oraz zalqcznikiem nr 3 do SIWZ

(oSwiadczenia z art. 25a ustawy), oraz oSwiadczenie nr 7 (ROD0), kt6re naleiy zloiy( w
formie pisemnej

79.2.2. Oiwiadczenie, ie Wykonawca zapoznal sig z warunkami zam6wienia i z zat4czonym
wzorem umowy oraz, ie przylmuje ich treSi bez 2adnych zastrze2ef - na formularzu
oferty - zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do SIWZ.

19.2.3. Dokument (np. zobowiazanieJ innych podmiot6w do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbqdnych zasob6w na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolnoSci Iub
sytuacji innych podmiot6w na zasadach okreSlonych w art. 22a ustawy.

79.2.4. kosztorys ofertowy uwzglqdniajqcy zakres czynnoSci niezbqdnych do wykonania
opisanych w bran2owych przedmiarach rob6t stanowiEcych zal4cznik nr 5 do SIWZ

19.2.5. Pelnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/6w ubiegajqcego/cych
siq o udzielenie zam6wienia publicznego. Pelnomocnictwo nale2y dol4czyt w
oryginale bqdf kopll, potwierdzonei za zgodno66 z oryginalem notarialnie.

19.2.6. Spis wszystkich zalqczonych dokument6w (spis tre6ciJ - zalecane, nie wymagane.

19.3. Kaidy Wykonawca mo2e zloiyt tylko iednE ofertQ.
19.3.1. OfertQ nale2y sporz4dzit zgodnie z wymaganiami SIWZ.

19.4. Oferta musi byt sporz4dzona w formie pisemnej pod rygorem niewaino6ci, w iqzyku
polskim.

19.4.1. Dokumenty sporzqdzone w jqzyku obcym, nale2y skladai wraz z tlumaczeniem na jqzyk
polski - nie dotyczy oferty, kt6ra musi byi sporzEdzona w jqzyku polskim.

19.4.2. Oferta musi byt napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nie3cieralnym
atramentem.

19.4.3. Oferta musi byd podpisana przez osobq/y upowainione/e do reprezentowania
Wykonawcy.

19.4.4. Wszystkie zalqczniki do oferty stanowiqce o6wiadczenie Wykonawcy, musz4 byC 16wnie2
podpisane przez osobq/y upowa2nion4/e do reprezentowania Wykonawcy.

19.4.5. Upowainienie (pelnomocnictwoJ do podpisania oferty, do poSwiadczania dokument6w
za zgodnoti z oryginalem oraz do parafowania stron nale2y dolqczy6 do oferty, o ile nie
wynika ono z dokument6w reiestrowych Wykonawcy. Pelnomocnictlvo naleiy dol4czyi
w oryginale bqdi kopii, potwierdzonej za zgodno(;t. z oryginalem notarialnie.

19.4.6. Wszelkie miejsca, w kt6rych Wykonawca nani6sl zmiany, powinny by6 parafowane ptzez
osobq/y upowaZnion4/e do reprezentowania Wykonawcy.

79.5. Zaleca siq, aby zapisane strony oferty,wrazz dol4czonymi do niej dokumentami i
oSwiadczeniami byly ponumerowane oraz parafowane przez osobq/y upowainionq/e
do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie
podpisana przez Wykonawcq, parafa na tei stronie nie iest iu2 wymagana.

79.6. Wykonawca powinien zamie6cii ofertQ wraz z pozostalymi dokumentami,
oSwiadczeniami w dw6ch kopertach, opisanych w nastgpuj4cy spos6b:

D I
Iv1

try: '. ,,t :
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Nazwa i adres wykonawcy

ZESP6T, OPIEKI ZDROWOTNEJ
DZIAT, ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. Szpiralna 22
OFERTA W POSTQPOWAN IU NA:

Przebudowa pomieszczei na IV piqtra Szpitala w Suchei Beskidzkiei. roboty dodatkowe
(Oddzial Neonatologiczny, Ginekologiczno-Poloiniczy wraz z Blokiern porodowym)

w ramach Projektu o numerze RPMP.12.01,03-L2-0629 /17 pn, ,,Kompleksowa modernizacja iwyposaienie
oddzial6w szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka - Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz
Ginekologiczno - Poloiniczego wraz z Blokiem Porodowym" zlozony w postepowaniu konkursowym nr
RPMP.12.01.03-12,00-72-031/77 ogloszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyinego Wojew6dztwa
Malopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) do Dzialania 12,1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddzialania
12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym - SPR

Nr sprawyr 202.V.070/DZP 185/1.9
Nie otwierad przed 02.01.2020 r. godz. 11:00

Dosta 6 do Sekretariatu blok C I

19.7. Wykonawca moZe wprowadzi6 zmiany lub wycofat. zloionEprzez siebie ofertq pod
warunkiem, 2e Zamawiaj4cy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian
Iub wycofaniu, przed uptywem terminu do skladania ofert. Powiadomienie o
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty nale2y umie6cii w kopercie, opisanei jak
wyzej w pkt. 6.
Koperta dodatkowo musi byi oznaczona okreSleniami: ,,Zmiana" lub ,,Wycofanie".

19.8. Zlo2ona o ferta wraz z zalqcznikami bqdzie )awna, z wyjqtkiem informacji stanowiAcych
taiemnicQ przedsiqbiorstwa w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji co, do kt6rych Wykonawca skladajac ofertg zastrzegl oraz wykazal. i2
zastrzeZone informacie stanowia tajemnicQ przedsiqbiorstwa. Wykonawca nie moZe
zastrzec informacji, o kt6rych mowa w art. 85 ust. 4 ustawy.

19.8.1. W przypadku gdy Wykonawca nie wyka2e,2e zastrzeione informacje stanowiA taiemnicq
przedsiqbiorstwa w rozumieniu arL 11 ust.4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwe, konkurenc.ji (tekt jednolity D2.U.22003 r. Nr 153, poz. 1503, z p6Ln. zm.)
Zamawiajqcy uzna zastrzeZenie tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje
Wykonawcq.

19.8.2. Informacje stanowiace tajemnicQ przedsiqbiorstvva, powinny byi zgrupowane i stanowii
oddzielnq czqSi oferty, opisan4 w nastQpujecy spos6b: ,,tajemnica przedsiqbiorswva -
tylko do wgl4du pruez Zamawiaiqcego".

19.8.3. Po otvvarciu zlo2onych ofert, Wykonawca, kt6ry bQdzie chcial skorzystai z jawno6ci
dokumentacji z postQpowania (protokoiu), w tym ofert, musi &ystEpii w te) sprawie do
Zamawiajqcego ze stosownym wnioskiem.

ROZDZIAL XX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

20.1. Wykonawca poda ceng ofertowE na formularzu oferty, zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do
SIWZ.

20.2. Podana cena ofertowa musi wynika t. z zalqczonych d,o oferty kosztorys6w ofertowych
uwzglqdnialEcych zakres czynno6ci niezbqdnych do wykonania podczas realizacii
przedmiotu zam6wienia opisanych w bran2owych przedmiarach rob6t na podstawie
zalqcznika nr 5 do SIWZ
Wykonawca sporzqdzaj4c ofertq nie mo2e samodzielnle dokonywa6 zmian w
stosunku do zamieszczonego w SIWZ przedmiaru rob6L Wszelkie niezgodnoSci czy te2
sprzecznoSci pomiqdzy przedmiarem rob6t, a pozostatymi dokumentami skladai4cymi

bmgr 5
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ROZDZIAL XXL MTEJSCE ORAZ TERMIN SKTADANIA I OTWARCIA OFERT

2t.7. Ofertq naleZy zloiyt.w siedzibie Zamawiaiecego ti.
Oferty nale2y skladaC w Sekretariacie Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,
Blok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22,34-200 Sucha Beskidzka, nie p6iniej ni2 do dnia
O2.01,202Ot, godz. 10:00.Oferty zlozone po terminie zostanE zwr6cone zgodnie z art.

84 ust. 2 ustawy.
W przypadku otrzymania przez Zamawiajqcego oferty po terminie podanym w pkt. 1

niniejszego rozdzialu Zamawiajqcy niezwlocznie zawiadomi Wykonawcq o zlo2eniu
oferty po terminie oraz niezwlocznie zwr6ci ofertQ.
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert odbqdzie siq w dniu Oz,O1..zOzOt. godz. 11.00, w Dziale Zam6wieri
Publicznych Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22.
Podczas otwarcia ofert zamawiaj4cy poda informacje okreSlone w art. 86 ust.4 ustawy.

27.2

20.3

20.4

2t.5

20.7.
20.8.

27.3.
27.4.

ROZDZIAT XXil. INFORMACJE O TRyBtE OTWARCIA I OCENY OFERT

20.5.

20.6,

sig na opis przedmiotu zam6wienia tj. projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t, przedmiot zam6wienia, powinny by6 korygowane
przezZamawiaiqcego w trybie udzielania wyjaSniefi na zapytania Wykonawc6w do
treSci SIWZ.
Cena podana w ofercie powinna obejmowa6 wszystkie koszty i skladniki zwiqzane z
wykonaniem przedmiotu zam6wienia oraz zwiEzane m.in. z przygotowaniem i
utrzymaniem placu budowy, zapewnienia osobom wykonuj4cym przedmiot umowy w
imieniu Wykonawcy, w tym w szczeg6lno6ci pracownikom Wykonawcy oraz osobom
Swiadcz4cym uslugi na rzecz Wykonawcy na podstawie um6w cy'wilnoprawnych,
wla6ciwych warunk6w pracy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, BHP i PPOZ (w
tym Srodk6w ochrony zbiorowej oraz indywidualnejJ, zu2ytej wody i energii
elektrycznej, gospodarowanie odpadami powstalych w zwiqzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym zwlaszcza gruzu i material6w pochodzqcych z
demontaiu, orzeglqd6w. serwisowania oraz konserwacii wszystkich
zamontowanych instalacii urzqdzei i wyrob6w w czasie trwania gwarancii do
kt6rei zobowiqzal siq Wvkonawca wraz z powstalymi z tego tlrtulu kosztami
materialowvmi. nrzeelad6w innvch urzadzeri oraz ich konserwacii zamontowanvch w
trakcie wykonywania prac wraz z powstalymi z tego tytulu kosztami materialo\ rymi.
Cena oferty winna byi wyliczona na podstawie kosztorysu ofertowego uwzglqdniajqcej
zakres czynnoSci niezbqdnych do rvykonania opisanych w bran2owych przedmiarach
rob6t stanowiqcych zalqcznik nr 5 do SIWZ, a nastqpnie przeniesiona do Formularza
oferty - zalEcznik nr 1 do SIWZ.
Cena oferty musi byi podana w PLN cyfrowo i slownie (do drugrego miejsca po
przecinku), z wyodrqbnieniem nale2nego podatku VAT - ie2eli wystqpuje.
Prawidlowe ustalenie stawki podatku VAT leiy po stronie Wykonawcy. Nale2y przyj46
obowiqzujqcq stawkQ podatku VAT zgodnie z ustawA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towar6w i ustug (ti. Dz. U.2011 .777.1054 z p62. zm.).
Cena mo2e byi tylko jedna.
Cena nie ulega zmianie przez okres waZnoSci oferty (zwiqzania ofert4).

22.7. Otwarcie ofert jest jawne.
22.2. Bezpo3rednio przed otwarciem ofert Zamawiajqcy poda kwotg, jak4 zamierza

przeznaczyt na sfinansowanie niniejszego zam6wienia (kwota brutto, wraz z podatkiem
vATl.

22,3. Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiaj4ry poda (odczyta) imiq i nazwisko, nazwq
(firmq) oraz adres (siedzibq) Wykonawcy, kt6rego oferta jest otwierana, a takie
informacje dotyczace ceny oferty, terminu realizacji.
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22.4. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiaj4cy zamieSci na swojej stronie internetowej
www.zozsuchabeskidzka.pl informacje dotyczqce:
1J kwoty, jakq zamierza przeznaczy6 na sfinansowanie zam6wienia;
2J firm oraz adres6w Wykonawc6w,kt6rzy zlo|yli oferty w terminie;
3J ceny i terminu wykonania zam6wienia zawartych w ofertach w ofertach.

22.5. Zgodnie z art. 24 aa ustawy, ZamawiaiEcy naipierw dokona oceny ofert, a
nastgpnie zbada, czy Wykonawca, kt6rego oferta zostala oceniona lako
naikorzystnieisza (naiwyLei oceniona), nie podlega wykluczenlu (art. 24 ust. 1 pkt
12-23) oraz spelnia warunki udzialu w postQpowaniu..

22.6. Z zastrzeZeniem wyjqtk6w okreSlonych w ustawie, oferta niezgodna z ustawe Prawo
zam6wiefi publicznych lub nieodpowiadajqca treSci SIWZ, podlega odrzuceniu. Wszystkie
przeslanki, w przypadkach kt6rych Zamawiajqcy jest zobowiqzany do odrzucenia oferty,
zawarte sa w art. 89 ustawy.

22.7 , W toku dokonywania oceny zioZonych ofert Zamawiajqcy moZe 2qdai udzielenia przez
Wykonawc6w wyjaSniefi dotycz4cych tre6ci zto2onych przez nich ofert.

2?.8. Zamawiai4cy poprawi w tekicie oferty omylki, wskazane w art. 87 ust. 2 ustalvy,
niezwlocznie zawiadamiaj4c o tym Wykonawcq, kt6rego oferta zostanie poprawiona.

22.9. W przypadku, gdy zlozona zostanie mniei ni2 jedna oferta niepodlega,4ca odrzuceniu,
przetarg zostanie uniewazniony. Zamawiajacy uniewa2ni postqpowanie tak2e w innych
przypadkach, okre6lonych w ustawie w art. 93 ust. 1 ustawy.

22.L0. Zamawiaj4cy ptzyzna zam6wienie Wykonawcy,kt6ry zlo|y ofertg niepodlegaj4c4
odrzuceniu, i kt6ra zostanie uznana za najkorzystnieisz4 (uzyska najwiqkszqliczbq
punkt6w przyznanych wedlug kryteri6w wyboru oferty okre6lonych w niniejszej SIWZ).

22.11, Zamawiai4cy powiadomi o wyniku przetargu przesylai4c zawiadomienie wszystkim
Wykonawcom, kt6rzy zloiyli oferty oraz poprzez zamieszczenie stosownei informacji w
miejscu publicznie dostqpnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej pod
nastqpu,qcym adresem: www.zozsuchabeskidzka.pl

Z2.ll.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.

PIOZDZIAt Xxrrr. OPIS KRYTERT6W, KToRyMr ZAMAWTAIACY BqDZTE SrE KTEROWAT,
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZZ PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERI6W T SPOSOSU
OCENY OFERT

23.1, Ptzy Wborze I ocenie zloZonych ofert ZamawiaiEcy kierowad siQ bQdzie
nastQpui4cymi kryteriami:

Nazwa kryterium Waga
Cena 60o/o

Okres udzielonej gwaranc ji 40o/o

1) Kryterium Cena - 600/o
Kryterium ceny bQdzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez Wykonawcq w
formularzu ofertowym stanowiacym Zal4cznik nr 1 do SIWZ, jako ceny obliczonei na podstawie
kosztorysu ofertowego uwzglQdniaiacei zakres czynno6ci niezbqdnych do wykonania opisanych
w braniowych przedmiarach rob6t stanowi4cych zalecznik nr 5 do SIWZ.

Punktacia za cenQ bqdzie obliczona na podstawie wzoru:

cena najniZsza spo6r6d ofert x 100
P=

i
t)

cena badanej oferty
x 600/o
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2) Kryterium termin udzielonel gwarancii - 40olo
Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesiqcy. Dluiszy bqdzie oceniany wg
wzoru.

Ckx 100 otk. = C x Ransa f4Ooln'l

Cn
gdzie : Gn - najdluZszy termin zlozony spo6r6d ofert nie podlegajqcych odrzuceniu i
zlo2onych przez wykonawc6w, kt6rzy nie podlega.jq wykluczeniu w danym etapie
badania i oceny ofert
Gk - termin proponowany w badanel ofercie
G - ilo6i punkt6w uzyskanych przez oferenta

23.2.Wynik
Wynik bqdzie traktowany jako wartoSi punktowa oferty, zaokr4glony do 2 miejsc po przecinku.
Oferta, kt6ra przedstawia najkorzystniejszy bilans [maksymalna liczba przyznanych punkt6w w
oparciu o ustalone kryteria) zostanie lznana za najkorzystniejszq, pozostale oferty zostanq
sklasyfikowane zgodnie z iloicie uzyskanych punkt6w. Realizacja zam6wienia zostanie
powierzona wykonawcy, kt6ry uzyska najwy2szq ilo6i punkt6w.

ROZDZTAT, XXIV. TNFORJv|AC|A NA TEMAT MOzLrWOsd ROZLTCZANTA Srq W WALUTACH
OBCYCH

25.1. lstotne dla Zamawiajacego postanowienia umowy, zawiera zalqczony do niniejszej SIWZ
wz6r umowy (zalqcznik nr 6).

25.2. Zamawiajqcy podpisze umowQ z Wykonawcq, kt6ry przedlo2y najkorzystnieiszE oferte z
punktu widzenia kryterium przyjqtego w niniejszei specyfikacji

25.3. O miejscu i terminie podpisania umowy ZamawiajEcy powiadomi odrqbnym pismem.
25.4, Umowa zawarta zostanie z uwzglqdnieniem postanowiefi wynikalqcych z tredci

niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
25.5. Moiliwo56 zmiany umowy.

Zamawiajqcy dopuszcza mo2liwoSi zmiany postanowiefi umowy zgodnie z art. 144
ustawy w stosunku do treSci Oferty Wykonawcy, w szczeg6lnoSci poprzez zmianq
odpowiednio sposobu realizacji rob6t, okresu i termin6w ich realizacji i/lub ceny w
nastqpujqcych okolicznoSciach:

25.5.1. Zmiany powszechnie obowiezuiEcych przepis6w prawa w zakresie maj4cym lrrplyw na
realizacjq rob6t;

25.5.2. Zmiany stawki urzqdowej podatku VAT, przy czym w takim przypadku zmianie ulegnie
kwota podatku VAT i kwota ceny brutto;

25.5.3. Zmiana terminu wykonania umowy z uwagi na:
aJ konieczno6i zmiany terminu przekazania placu budowy Wykonawcy przez

ZamawiajEcego, iednak w takiej sytuacii termin wykonania przedmiotu umowy nie moZe
byt d}uiszy ni2 o okres przesuniqcia terminu przekazania placu budowy w stosunku do
okreSlonego w umowie,

bJ koniecznoSci4 wykonania rob6t zamiennych,
c) wstrzymaniem prac przez wla6ciwe organy z przyczyn niezaleinych od Wykonawcy,
dJ innymi przyczynami zewnqtrznymi niezale2nymi od Wykonawcy i Zamawiijqcego

skutkujEce niemo2liwo6ciq prowadzenia prac.
25.5.4. obiektywnie uzasadnionej decyz)i Zamawiajqcego, co do kolejnosci realizacii rob6t;

Stro

T
t6229

Zamawiajqcy bqdzie rozliczal siq z Wykonawcq wyl4cznie w walucie polskiej IpLN).
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2 5.5.5. Konieczno6ci wykonania rob6t dodatkowych;
2 5.5.6. KoniecznoSci wstrzymania lub przesuniqcia realizacji rob6t w zwiqzku z prowadzeniem

prac adaptacyjnych. Tym samym Zamawiajqcy zastrzega w przypadku niezbgdnej
potrzeby, moZliwo6i wstrzymania rob6t lub ich przesuniQcie w celu prawidiowego
skoordynowania obu zadari skutkowai to bqdzie zmiana terminu uykonania umowy
jednak w takiej sytuacii termin wykonania przedmiotu umowy nie moZe byi dluiszy ni2
o okres wstrzymania rob6t w stosunku do okre5lonego w umowie.

2 5.5.7. Wyst4pienia konieczno5ci wprowadzenia zmiany os6b personelu Wykonawcy;
25.5.8. Uzasadnionych, niezawinionych przez WykonawcQ przerw w realizacji umowy

spowodowanych silq wy2szE, kt6rej zaistnienie Strona jest w stanie wykazai, co
uniemozliwia 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 Zamawiajqcego
25.5.10. Zmiana umorvy mo2e tak2e nast4pii w przypadkach, o kt6rych mowa w art. 144 ust. 1

pkt 2-6 ustawy.

Zmiana os6b upowainionych do reprezentacii strony (do kontakt6w) wymaga pisemnego
powiadomienia drugiei Strony podpisanego przez osoby upowaZnione do reprezentacii
Strony.

Informac,a o formalnoSciach, iakie winny zostad dopelnione przez Wykonawcq w
celu zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego
Wykonawca, kt6rego ofertq wybrano jako najkorzystniejszA jest obowi4zany do zawarcia
umowy w terminie nie kr6tszlrm ni2 5 dni od dnia przeslania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejsz ej oferty, z zastrze2eniem pkt 2 poni2ej. Zamawiajqcy moie zawrzet
umowq w sprawie zam6wienia publicznego przed uplywem tego terminu, je6li w
postQpowaniu o udzielenie zam6wienia zostala zlo2ona tylko jedna oferta.
W przypadku wniesienia odwotania Zamawiajacy nie moie zawrzet umowlr do czasu
ogloszenia przez Krajowq Izbq Odwolawczq wyroku lub postanowienia koriczqcego
postqpowanie odwolawcze.
W przypadku, gdy okaZe siQ, 2e Wykonawca, kt6rego oferta zostala wybrana, przedstawil
w niei nieprawdziwe dane Iub bgdzie uchylal siq od zawarcia umowy na warunkach
wynikajqcych z SIWZ, ZamawiajEcy wybierze tq spoS16d pozostalych ofert, kt6ra
uzyskala najwyisze ocenQ, chyba, Ze w postqpowaniu przetargowym zlo2ona byta tylko
jedna oferta lub uplynie termin zwiqzanra ofert4.
Wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy sig o udzielenie zam6wienia, kt6rych oferta zostala
wybrana jako najkorzystniejsza zobowiqzani bqdq - przed podpisaniem umowy -
dorgczyt Zamawiaj4cemu umowq reguluj4cq wsp6lpracq tych Wykonawc6w (np. umowa
konsorcjum, umowa sp6iki cywilnejJ.

25.8.

ROZDZIAL XXVI. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEI PRZYST,UGUJACYCH
WYKONAWCOM W TOKU POSTEPOWANTA O UDZTELENTE ZAMoWIENIA PUBLICZNEGO

Wykonawcy przysluguj4 przewidziane w ustawie Srodki ochrony prawnej w postaci
odwolania oraz skargi do s4du. Szczeg6lowe zasady wnoszenia Srodk6w ochrony prawnej
oraz postQpowania toczonego wskutek ich wniesienia okre6la Dzial VI ustawy.
Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu ispecyfikacji przysluguja r6wniez
organizacjom wpisanym na listq, o kt6rej mowa w art. 154 pkt 5 usta\ /y.

ROZDZIAT, XXVII. POSTANOWIENIA KONCOWE
27 .1. Zasady ud,ostqpniania dokument6w

Uczestnicy postqpowania oraz osoby trzecie maj4 prawo wglqdu do treSci protokoiu oraz
ofert w trakcie prowadzonego postQpowania, z wyjqtkiem dokument6w stanowi4cych

25.9.

25.70.
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zalEcznil<t do protokolu fiawne po zakoficzeniu postqpowania], z tym 2e oferty
udostqpniane sq od dnia ich otwarcia z \+ylEczeniem informacji stanowi4cych tajemnicq
przedsiqbiorstwa w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i
dokument6w lub informacli zastrze2onych przez uczestnik6w postqpowania

2 7.2, Udostgpnienie zainteresowanym odbyrarai siq bqdzie wg poni2szych zasad:
Zamawiajacy udostqpnia wskazane dokumenty po zloieniu pisemnego wniosku
ZafiawiajEcy Wznacza termin, miejsce oraz zakres udostqpnianych dokument6w
zgodnych z wnioskiem Zamawia.iEcy wyznaczy czlonka komisji, w kt6rego obecno6ci
udostgpnione zostanq dokumenty Udostqpnienie moZe miei miejsce wylqcznie w
siedzibie Zamawiajqcego oraz w czasie godzin jego urzqdowania

27.3. Calo56 postqpowania prowadzona jest w jqzyku polskim, dotyczy to r6wnie2 wszelkiej
korespondencji oraz porozumiewania siq pomiqdzy Zamawiajqcym a Wykonawc4

ROZDZIAL XXVTII. KLAUZULA INFORMACY|NA NA PODSTAWIE ART. 13 RODO.
Zgodnie z art. 13 ust, L i 2 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UEJ 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2076 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwara aniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 179 z 04.05.2076, str. l),
dalej ,,RODO", informujg, 2e:
. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zesp6l Opieki Zdrowotnei w Suchei

Beskidzkiei z siedzibq w Suche) Beskidzkiej, ul. S zpitalna 22;. inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej jest pan Marek
Sadowski email masad@zozsuchabeskidzka.pl

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

. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bqd4 osoby lub podmioty, kt6rym udostqpniona
zostanie dokumentacja postQpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
srycznia 2004 r. - Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. z 2079 r. poz. 7843), dalej ,,ustawa
Pzp";

. Pani/Pana dane osobowe bqdq przechowywane, zgodnie z art.97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 Iat od dnia zakoficzenia postqpowania o udzielenie zam6wienia, a je2eli czas
trwania umowy przektacza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania
umolvy;

. obowiazek podania przez Paniq/Pana danych osobowych bezpo6rednio pani/pana
dotycz4cych jest l rymogiem ustawouym okreSlonym w przepisach ustawy pzp, zwi4zanym
z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwenc.je
niepodania okre6lonych danych r,r,ynikaiq z ustavly Pzp;

r w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bqdq 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
przetwarzania danych osobowych z zastrzeiteniem przypadk6w, o kt6rych mowa w art.
18 ust. 2 RODO +++;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, 2e przeMarzanie danych osobowych Pani/pana dotyczqcych narusza przepisy
RODO;

. nie przysluguje Pani/Panu:
- w zwiqzku z arL 17 ust. 3 lit. b, d Iub e RODO prawo do usuniqcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art.20 RODO;
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- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyi podstaw4 prawnq przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
iest art. 6 ust. 1 lit, c RODO.

Komisja Przetargowa:

t"^h

go

3

4 Piot $fz

* Wyja*nienie: informacja w tym zakresie jest wymaganq, jeieli w odniesieniu do danego administrotora lub podmiotu
przetwarzajqcego istnieje obowiqzek wyznqczeniq inspektora ochrony danych osobowych.
' WyjqSnienis skorzystanie z prawa do sprostowqnia nie moZe skutkowaA zmionq Wniku postgpowqnia
o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmianq postanowiefi umowy w zakresie niezgodnym z ustqwq Pzp oraz nie
moZe naruszaC integralnoSci protokolu oraz jego zalqcznikdw,
"' WyjqSnienie: prqwo do ograniczenio przetwarzonia nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zqpewnienia korzystania ze irodk6w ochrony prqwnej lub w celu ochrony prow innej osoby fizycznej lub prawnej, Iub z
uwogi na waZne wzgledy interesu publicznega Unii Europejskiej lub partstwa czlonkowskiego.
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ZalEcznik nr 1

Pieczq6 Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Oferta zlo20na do postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w trybie przetargu
nleogranlczonego na:

Przebudowq pomieszczefi IV piqtra Szpitala w Suchei Beskidzkiei

( Oddzial Neonatologiczny, Ginekologiczno-Polo2niczy wraz z Blokiem Porodowym)

roboty dodatkowe

w ramach Projektu o numerze RPMP.12.07.03-72-0629 /77 pn ,,Kompleksowa modernizacja i wyposazenie oddzial6w
szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka - Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno -

Poloiniczego wraz z Blokiem Porodowym" zlo2ony 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 (RPO WMJ do Dzialania 72,7 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddzialania 12.1.3 Infrastruktura ochrony

zdrowia o znaczeniu subregionalnym - SPR

1. Dane dotycz4ce Wykonawcyl:

Siedziba

Nr telefonu/faks....

Rodzai przedsiqbiorstwa iakim iest Wykonawca (zaznaczyt wlasciw4 opciq)2;

E Mikroprzedsiqbiorstwo

i Maleprzedsiqbiorstwo

! Srednie przedsiQbiorstwo

2. Dane dotycz4ce ZamawiaiQcego
Zesp6l 0pieki Zdrowotnej

ul. Szpitalna 22,34-200 Sucha Beskidzka
TEL: (033) 872-31-00

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

REG0N: 000304415, NIP: 552L2-7 4-352

1 1 Uwaga: w przypadku Wykonawc6w sk'Iadajqcych ofertq wsp6lnq naleiy wskazat wszystkich Wykonawcow
w?stqpuj4rych wsp6lnie lub zaznaczyt, iZ wskazany podmiot (Pelnomocnik/Liderl wystqpuie w imieniu wszystkich podmiot6w
skladajacych ofertq wsp6lnq.

w przypadku Wykonawc6w skladaj4cych oferte wsp6lnq naleZy wypelnii dla kaZdego podmjotu osobno.

'z 
MikroprzedsiQblorstwo: przedsiebiorstwo, ktdre zatrudnio mniej nii 10 osib i kthrego roczny obr6t lub roczna suma

bilonsowa nie przekroczo2 miliondw EIJP.
MoIe przedsiQbiorstwo: pnedsiQhlorstwo ktdre zatrudnia mniej nii 50 os6b i ktlrcgo roczny obrdt lub roczna sumo
bilansowa nie przekracza 10 miliondw EUR

. Srednie przedsigbiorstwa: przedsiQbiorstwa, ktdre nie sq mikroprzedsiQhiorstwafii ani mai/mi pftedsiebiorstwami
i kt6re zatrudniaiE mniej nii 250 os6b i kt6rych roczny obr6t nie przekracza 50 milion6w EUR lub roizna suma bilansowa n,e
przekracza 43 milion6w EUR.
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3. Zobowi4zania wykonawcy
Zobowiqzujq siq wykona6 przedmiot zam6wienia na poniZszych warunkachi

Islownie

Termin realizacii;,..............,....,,...,....,.,.....

Warunki platnosci - W)'rnagany termin ptatnoSci wynosi do 60 dni od daty rvplywu faktury.
Termin gwarancii 36 miesiqcy + ............... miesiqcy.

Ninielszym oSwiadczam. ie:
o zapoznalem siq z warunkami zam6wienia i przyjmuie ie bez zastrzeief;
. zapoznalem siq z postanowieniami zalqczonego do SI\,VZ wzoru umowy i przyjmulq go bez zastrzeieil
. przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zam6wienia;
. jestem zwiEzany niniejszE ofertq przez okres 30 dni, liczqc od dnia skladania ofert podanego w SIWZ;

Niiei podana czqSt/zakres zam6wienia. wvkon!,waC bqdE w moim lmieniu podwykonawcv:

Czgit. /zakres zam6wienia -
1..............,...,....,.,..,.,.......

Nazwa (firma) podwykonawcy

2

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

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

Zakres:
- do reprezentowania w postqpowaniu
- do reprezentowania w posrqpowaniu izawarcia umowy

Wszelkq korespondencig proszq kierowa6 na adres:

0ferta zostala zloZona na .. zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych).

dnia

Podpis wraz z pieczqciq osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy
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Zal4cznik nr 2

Zamawiaiqcv:
Zesp6l Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 22,34-200 Sucha Beskidzka
TEL: (033) a72-37-00
FAX: (033) 872-3L-1L
e-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl
http//www.zozsuchabeskidzka.pl
REGON: 000304415, NIP: 552- 12-74-352

Wykonawca:

(pelna nazwa/Jirma, adres,
w zaleinoict od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

(imiQ, nazwisko,
sta n ow i s ko / po dstaw a d o

reprezentacji)

oSwIADczENIE wYKoNAWCY

skladane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zam6wief publicznych (dalei iako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postQpowania o udzielenie zam6wienia publicznego pn.
Przebudowq pomieszcze6 IV piQtra Szpitala w Suchei Beskldzkiei

( Oddzial Neonatologiczny, Ginekologiczno-PoloZniczy wraz z Blokiem Porodowym)

roboty dodatkowe

w ramach Proiektu o numerze RPMP,12.01.03-12-0629 /17 pn. ,,Komplekowa modernizacja i wyposaZenie oddzial6w
szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka - Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno -

Polozniczeqo wraz z Blokiem Porodowym" zlo2ony w postepowaniu konkursowym nr RPMP.12.01.03-12.00-12-
031/17 ogloszonym w ramach Re8ionalnego Programu Operacyjnego Woiew6dztwa 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

oSwiadczam, co nastqpuje:

1. O6wiadczam,2e nie podlegam wykluczeniu z postqpowania na podstawie art.24 ust 1 pkt 12-22 ustawy
Pzp.

..., dnia .................... r.
(miejscowo(6 i data)

Sttona 22 z 29

reDrezentowanv Drzez:



(podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)

oiwiadczam, 2e zachodzq w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postqpowania na podstawie arL
............. ustawy Pzp (podat majqcq zastosowante podstawg wykluczenia spolr6d wymtenionych w art 24
ust 1 pkt 13-14, 16-20) lednoczei;nie oiwiadczam, ie w zwiqzku z ww. okolicznosciq, na podstawie art. 24
ust.8 ustawy Pzp podjqlem nastqpujqce Srodki naprawcze (procedura sanacyjna - samooczyszczeniel :

dn ia r

(miejscowoSi i data)

(podpis osoby uprawnionei do
reprezentowania Wykonawcy)

0Swiadczam, ie nastqpujqcy/e podmiot/y, na kt6rego/ych zasoby powolujq siq w niniejszym
postqpowaniu, tj.: (podat pelnq
nozwg/firmq, adres, a takze w zaleZnolci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/jq wykluczeniu
z postQpowania o udzielenie zam6wienia zgodnie z art. 24 tust.7 pkt 12-22 ustawy Pzp

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

(miejscowoS6 i data)

(podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)

OSwiadczam, ie wszystkie informacie podane w powy2szych oswiadczeniach sq aktualne
i zgodne z prawdq oraz zostaly przedstawione z pelnq Swiadomo6ciq konsekwencji wprowadzenia
zamawiajqcego w blEd przy przedstawianiu informacji.

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

(miejscowo6t i data)

..r

(podpis osoby uprawnionei do
reprezentowania Wykonawcy)
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Zalqcznik3

Zamawiajacy:
Zesp61 0pieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka
TEL: (033) 872-37-00
FAx: (033) 872-3L-77
e-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl
http//www.zozsuchabeskidzka.pl
REG0N: 000304415, NIP: 552-12-7 4-352

wykonawca:

(pelna nazwa/firma, adres,
w zaleino$ci od podmiotu:
NIP/PESEL, RRS/CEiDG)

reDrezentowanv Drzez:

(imig, nazwisko,
sta nowi s ko /p o d staw a d o
reprezenta cji)

OSWIADCzENIE wYKoNAwcY

skladane na podstawie art. 25a ust, 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zam6wierfi publicznych (dalei iako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPELNTANIA WARUNKdW UpZrAr,U W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego pn.
Przebudowe pomieszczei lV piQtra Szpitala w Suchei Beskidzkiei

( Oddzial Neonatologiczny, Ginekologiczno-Poloiniczy wraz z Blokiem Porodowym)

roboty dodatkowe

w ramach Projektu o numerze RPMP.12.01.03-12-0629 /17 pn ,,Komplekowa modernizacja i wyposazenie oddzial6w
szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka - Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno -

Poloiniczego 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 (RPO WM) do Dzialania 12.1 lnfrastruktura ochrony zdrowia, Poddzialania 12.1,3 Infrastruktura ochrony

zdrowia o znaczeniu subregionalnym - SPR

oSwiadczam, co nastgpuje:

05wiadczam, 2e spelniam warunki udzialu w postqpowaniu okre6lone przez Zamawiaj4cego w ogloszeniu
o zam6wieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia.

* Niepotrzebne skreili6
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.'....'..',...........,.......,......, dnia r
[miejscowosi i dataJ

(podpis osoby uprawnionel do
rezentowania

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

(wskazat podmiot i okreilit odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

r
(miejscowoS6 i data)

(podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcyl

05wiadczam, 2e wszystkie informacje podane w powy2szych o6wiadczeniach sq aktualne i zgodne z
prawde oraz zostaly przedstawione z pelnE SwiadomoSciE konsekwencji wprowadzenia zamawiaj4cego w
btqd przy przedstawianiu informacji.

(podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)
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o6wiadczam, 2e w celu wykazania spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu, okreSlonych przez
ZamawiajEcego w ogloszeniu o zam6wieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia
polegam na zasobach nastQpujqcego/ych podmiotu/6w:



Zal4cznik nr 4

Zamawiai4cyl
Zesp6l 0pieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 22,34-200 Sucha Beskidzka
TEL: (033J 872-31-00
FAx: (033) 872-31-77
e-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl
http//www.zozsuchabeskidzka.pl
REG0N: 000304415, NIP 552-72-7 4-352

PieczQf Wykonawcy

OSWIADCZENIE

Sktadajqc ofertq w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego na:
Przebudowq pomieszczefi IV pigtra Szpitala w Suchei Beskidzkiei

( Oddzial Neonatologiczny, Ginekologiczno-PoloZniczy wraz z Blokiem Porodowym)

roboty dodatkowe

w ramach Projektu o numerze RPMP.12.01.03-72-0629 /77 pn ,,Kompleksowa modernizacja i wyposaienie oddziat6w
szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka - Dziennego Chemioterapii Onkologicznei, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno -

Polo,niczego wraz z Blokiem Porodowym" zlo2ony w postepowaniu konkursowym nr RPMP.12.01,03-lZ.OO-12-
031/17 ogloszonym w ramach Regionalnego Programu Operacy,nego Woiew6dztwa Malopolskiego na lata 2014-
2020 (RPO WM) do Dzialania 12,7 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddzialania 12.1.3 lnfrastruktura ochrony

zdrowia o znaszeniu subregionalnym - SPR

oiwiadczam/y, ie:
- z Ladnym z Wykonawc6w, l*6rzy zloiyli oferty w niniejszym postQpowaniu nle naleiq/nie naleiymy
do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z drja 76,02.2007 r. o ochronie konkurencji i
konsument6w (Dz.U.22075 r. poz.784 z p6in. zm.)a:
- wsp6lnie 2.... ........naleiQ/naleiymy do tej samej grupy
kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 76.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w (Dz. U. z
2015 r. poz. 784 z p6in. zm.) i przedkladam/y niiei wymienione dowody, ie powiEzania miqdzy nami nie
prowadze do zakl6cenia konkurencji w niniejszym postqpowaniu 1:

* niepotrzebne skreSlii

7

2

4

..........................................., dnia
Podpis wraz z pieczqciq osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy
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