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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNK6W

ZAM6WTTNIE

Dotyczy postQpowania prowadzonego w trybie:

przetargu nieograniczonego
o udzielenie zam6wienia publicznego o warto6ci szacunkowej poni2ej prog6w okreSlonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

na:

,,AdaptaciQ pomieszczenia na poziomie S-1 w bloku A (obecnle szatnia chorych) na

serwerownig realizowanq w zakresie proiektu nr RPMP.02'01.O5-L2-O228/!A pn.

,,Malopotski System Informacii Medycznei (MSIM)" w ramach Regionalnego Programu
Operacyinego Woiew6dztwa Malopolskiego na Iata 2OI4-2O2O,

Ogloszenie o zam6wieniu zostalo opublikowane w Biuletynie Zamowien Putllicznych w

aii, 01.CS 0poa n. 5 bl 595 . wywies?o.rr-e na tablicy ogioszef w siedzibie zamawiaiqcego

w miejscu publicznie dostqpnym * aniu 0t 05.1O r. oraz na stronie internetowei
wwwzozsuchabeskidzka.pl w dniu 01 .O5-fO
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Zawarto5C specyfikacii:

1. Postanowienia SIWZ
2. Zal4czniknr 7

3. ZalEcznik nr 2

4 . Zalqcznik nr 3

5. Zalqcznik nr 4
6. Zal4cznik nr 5a
7. Zalqcznik nr 5b

8. Zai4cznik nr 6
9. Zalqcznik nr 7
10. Zalqcznik nr I

12. Zalqczniknr 9

Rozdzialy od I do XXIX
Formularz oferty
OSwiadczenie Wykonawry dotyczqce przeslanek wykluczenia z
postQpowania
O5wiadczenie Wykonawcy dotyczqce spelniania
warunk6w udzialu w postgpowaniu
Informac)a w sprawie grupy kapitalowej
Przedmiar rob6t
Dokumentacja techniczna (projekt budowlany - instalacje
elektryczne oraz architektura i instalacja klimatyzacyinaJ
Wz6r umowy
Wykaz wykonanych rob6t budowlanych
Wykaz os6b, kt6re bqda uczestniczy6 w wykonywaniu
Zam6wienia
0Swiadczenie Wykonawcy dotyczEce R0DO

Specyfikacja istotnych warunk6w zam6wienia zawiera 34 strony.
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POSTANOWIENIA
SPECYFIKAC| t TSTOTNYCH WARUNK6W ZAM6WTEN|A

Isrwz)

ROZDZTAT, r. ZAMAWTAIACY (NAZWA r ADRES)
Zesp6l Opieki Zdrowotnei

ul. Szpitalna 22,34-2OO Sucha Beskidzka
TEt: (033) 872-3L-00

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

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

ROZDZIAT. II. TRYB UDZIELENIA ZAM6WIENIA PUBLICZNEGO
1.2 Tryb udzielenia zam6wienia
Zam6wienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawq z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zam6wieri publicznych (tekst,ednolity: Dz. U. z 2079 r. po2.7843J, zwanq dalej ,,ustawE", w trybie
przetargu nieograniczonego. WartoSi zam6wienia nie przekracza r6wnowarto5C lnvoty
okre6lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy.
1.3. Podstawa prawna trybu udzielenia zam6wienia publicznego-art.10 ust.1 oraz art. 39 -46 Pzp.
1.4 Podstawa prawna opracowania SIWZ:

. ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp, (tekst jednolity: D2.U.22079 r. poz. 1843 ),
o RozporzEdzenie Ministra Rozwoiu z dnia 26 lipca 2016r. oraz Ministra PrzedsiqbiorczoSci i

Technologii z dnia 16 pa2dziernika 2018 roku, w sprawie rodzal6w dokument6w, iakich moze
2Edai zamawial4cy od wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz. U. z 27 lipca
2016r. poz.1126 orazD.U. z 17 paidziernika 2018 r., poz. 1993),

o Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie
Sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowiEcego podstawQ przeliczenia warto6ci
Zam 6wi eh Publ icznych (Dz. U. z 20 19 r. poz. 2 453),

. RozporzEdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie kwot warto6ci
Zam6wieri oraz konkurs6w od kt6rych jest uzale2niony obowiEzek przekazywania ogloszei
UOPWE (Dz. U. z20l9r. po2.2450),

o Kodeks Cywilny,
. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji [t.,. Dz.U. z 2019 r. Nr

poz. 1010 ze zm)
1.5 W ninieiszei procedurze przetargowei Zamawiajecy bqdzie jednakowo traktowal wszystkie

podmioty ubiegajqce siq o zam6wienie publiczne, zapewniajqc zachowanie uczciwei konkurencji
i r6wne traktowanie oraz zgodnie z zasadami proporcjonalnoSci i przeirzysto6ci

1.6 Oferenci ponoszE wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty. Zaleca siq, aby

oferent zdobyl wszelkie informacje, kt6re mogE byi konieczne do przygotowania oferty oraz
podpisania umowy.
l.T.PrzygotowujEc ofertg wykonawca winien dokladnie zapoznaC siQ z zawartoSciq wszystkich

dokument6w skladajqcych siq na SIWZ, kt6r4 naleZy odczytywaiwraz z ewentualnymi
modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez ZamawiaiEcego.

L.B Formularz specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia jest udostqpniany
zainteresowanym oferentom w siedzibie zamawiajqc ego,34-200 Sucha Beskidzka ul.
Szpitalna 22, BIok "B", piqtro lV, oraz na stronie internetowej www.zozsuchabeskidzka.pl.

ROZDZIAL ITI. OPIS PRZEDMIOTU ZAMoWIENIA
Przedmiotem zam6wienia jest wyb6r Wykonawcy, kt6ry wykona ra rzecz Zamawiajqcego ti.

Zespolu opieki Zdrowotnej w suchej Beskidzkiej, roboty budowlane polega)4ce na przebudowie
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pomieszczefi przeznaczonych na serwerowniq w szpitalu w suchei Beskidzkiej, okreslone we
Wsp6lnym Slowniku Zam6wiei ICPV) jako:
gi6wny przedmiot zam6wienia:
45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiekt6w szpitalnych oraz przedmiot zam6wienia
uzupelniaj4cy:
453121000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacie elektryczne
45317300-5 Roboty w zakresie elektrycznych urz4dzeri rozdzielczych
3.1, Wykonanie rob6t budowlanych w zakresie:
Bran2a budowlana:
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

9.
10.
11.

t2.
13.

Demontai istnie,qcych drzwi do pomieszczenia
Powiqkszenie otworu drzwiowego do wymiar6w nowych drzwi wejsciowych
Wykonanie nowego nadpro2a nad otworem drzwiowym
Demontaz umywalki z dokladnym za6lepieniem wyjSi instalacy)nych
Naprawy i uzupelnienia istniejacych tynk6w
Malowanie Scian i sufitu
Usuniqcie istnieiEcel posadzki z PCV
Naprawa warstw podposadzkowych
Wykonanie nowej posadzki z rulonu PCV
Monta2 nowych drzwi przeciwpoiarowych, dymoszczelnych EI-50
Montaz 2 sztuk zewnqtrznych 2aluzli p-po2 El-30 w istniejEcych oknach
MontaL 2 sztuk cisnieniowych nawiewnik6w w ramach okiennych
Monta2 podlogi technicznej na podkladach z blachy stalowe.j pod ka2dym slupkiem

aJ Bran2e specjalistyczne:
1. Zasilanie pomieszczenia w energie elektryczn4,
2. Powi4zanie nowej serwerowni z istnieiAcq siecia informatyczne Szpitala,
3' zagospodarowanie pomieszczenia sprzqtem informatycznym i urzEdzeniami towarzysz4cymi,
4. Instalacje elektryczne w serwerowni,
5. Instalacie kontroli dostqpu (KDJ,
6. Instalacie samoczynnej sygnalizacji wlamania i napadu [SSWiN),
7. Instalacje samoczynnego alarmu po2aru (SAPJ
8. Instalacje klimatyzacji.

3.1.1. Dokumentacja projektowa (zalqcznik nr 5b do SIWZJ:
aJprojekt budowlany - instalacje elektryczne
b) projekt budowlany architektura i instalacia klimatyzacyina

3.1.2. Przedmiary rob6t (zal4cznik nr 5a do SIWZJ:
a) do projektu czqSci budowlanej
b) instalacii elektrycznych i teletechnicznych

3.2. Wymagania Zamawial4cego.

3.2.1. Przedmiot zam6wienia powinien zostai wykonany zgodnie z obowi4zujqcymi przepisami,
normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z
zachowaniem zasady nale2ytej starannoSci Wykonawcy.

3.2.2. zabudowane materialy winny spelniad wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych, a takie atest6w higienicznych jesli produkt tego wymaga. Kazdoiazowa
zmiana materiai6w wymaga zgody inspektora nadzoru.

3.2.3. Dopuszcza siQ zastosowanie materiai6w zastgpczych, kt6re nie naruszajq postanowie6
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Szczeg6towy opis orzedmiotu zam6wienia zawieraia zalAczniki nr 5a-Sb do SIWZ



3.2.4,

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

3.2.8.

norm, a sE uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem proiektu oraz sa
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez
nadz6r techniczny.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za iako36 wykonania rob6t oraz za zgodnoit. z
Dokumentacj4 Projektowq, Specyfikacj4 Technicznq i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca uwzglqdnia r6wniei wszelkie postanowienia umowy oraz Specyfikacji
Istotnych Warunk6w Zam6wienia.
Wykonawca zobowiqzany jest do przestrzegania przepis6w prawa dot. gospodarowania
odpadami, kt6re musi odbylva6 siq na zasadach okreSlonych w ustawie o odpadach z dnia
14 grudnia 2012 r. (t.i. Dz. U. z 201,9 r.poz.701^ ze zm.), ustawie o utrzymaniu czystosci i
porz4dku w gminach z dnia 13 wrze6nia 7996 r. {D2.U.2012 poz.391), ustawie z dnia 28
listopada 2014r., o zmianieustawyo uEzymaniu czystodci i porzEdku w gminach oraz niekt6rych
innych ustaw (Dz.U. 2015r., poz. 87).
Wszystkie uZyte materialy i rozwi4zania techniczne muszE posiadai aprobatQ technicznE
lnsg/tutu Techniki Budowlanej, pozytywna ocenQ PahsBvowego Zakladu Higieny i miei
atesty dopuszczaj4ce do stosowania w pomieszczeniach sluZby zdrowia.
Zamawiajqcy o6wiadcza, 2e dopuszcza rozwiqzania r6wnowaine opisywanym w SIWZ
oraz wszystkich zalqcznikach.
Ilekroi w niniejszej SIWZ i zal4cznikach stanowiacych jej integralnq czqSi [specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t, przedmiary, rysunki , projekty, itp.J, przedmiot
zam6wienia jest opisany ze wskazaniem znak6w towarowych, patent6w, pochodzenia,
norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych, system6w referencji
technicznych i materiai6w z podaniem producenta to przyjmuje siq, 2e wskazaniom takim
towarzysze wyrazy ,,lub r6wnowa2ne". Zakres r6wnowa2no6ci zostal opisany w
zalqczniku nr 1 do przedmiaru rob6t. W zwiqzku z arl.29 do 31 Prawa zam6wie6
publicznych dopuszcza siQ ujQcie w skladanej ofercie przetargowei, a nastqpnie
zastosowanie rozwiqzai podanych w dokumentacji, o kt6rei mowa wy2ej, pod warunkiem
zapewnienia parametr6w technicznych i jako5ciowych nie gorszych ni2 okre6lone w tej
dokumentacji.
Podane w opisach przedmiotu zam6wienia nazrvy wlasne nie majq na celu naruszenia art.
29 i 7 ustawy z dnia29 stycznia 2OO4 r.Prawo Zam6wieri Publicznych (tekst.jednolity. Dz.
tJ.z2019 r,po2.1843 ), a majq jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwafl jakoSciowych,

technicznych i technologicznych Zamawiaj4cego. Z uwagi na fakt dopuszczenia
mo2liwo6ci r62nych propozycji zamiennych wymaga siq od Wykonawcy weryfikacii i

traktowania wszystkich rozwiqzan jako powiqzanych ze sob4 i tworzqcych docelowy
obiekt budowlany. Wykonawca zobowi4zany jest do skompletowania dokument6w i
obliczef potwierdzajecych, ie dobrany osprzqt, urzqdzenia, rozwiEzania, materialy,
polqczenia r62nych technologii i rob6t r62nych brani spelniq wymagania podstawowe,
takie jak:
aJ bezpieczeristwokonstrukcji,
bl bezpieczefistwopoZarowe,
c) bezpieczeristwou2ytkowania,
d) odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony 6rodowiska,
e) ochrony przed halasem i drganiami,
f) oszczqdno6ci energii i odpowiedniei izolacyjnoSci cieplnei.

W/w parametry bqdq brane pod uwagq przy ocenie 16wnowaino6ci zaproponowanych
rozwiqzafi,
Uwaga:
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, kt6ry powoluie siq na rozwiqzania
r6wnowa2ne opisywane przez ZarnawiaiEcego jest obowi4zany Wkazai,2e oferowany
przez niego przedmiot zam6wienia spelnia wymagania okre6lone przez Zamawiaiqcego.
Zaproponowane rozwiqzania r6wnowaine naleiy wyralnie wskaza6 w zlo2onej ofercie
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3.2.9

3.2.70.

3.2.t7

3.2.t2.

3.2.73.

3.3.
3.3.1.
3.3.2.

W przypadku niewykazania przez Wykonawcq, 2e oferowane roboty, technologie,
materialy, urzqdzenia, instalacje i osprzqt sq r6wnowaine w stosunku do wymaganych w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, dokumentacii
pro,ektowej lub opisie przedmiotu zam6wienia, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona
jako niezgodna z SIWZ.
Zamawiaj4cy wymaga aby przed rozpoczqciem rob6t wykonawca zloiyl plan BIOZ oraz
spisal porozumienie w zakresie bhp wynikajqce z wewnqtrznej procedury
zamawiajqcego.
Prace wyburzeniowe i demonta2owe nale2y wykonaC ze szczeg6lnq staranno6ci4, pod
bezpoSrednim i statym nadzorem os6b uprawnionych.
Wszelkie wymiary ujQte w w/w dokumentacii nale2y sprawdzii w naturze na etapie
wykonawczym przed zam6wieniem material6w i wyrob6w, a rozbie2noSci zglosii
Inspektorowi nadzoru.
W przypadkach nieprzewidzianych przedmiotowq dokumentacjq, nale|y wstrzyma6
prace i skontaktowai siq z inspektorami nadzoru bEdi projektantami.
Zamawiajqcy dopuszcza moiliwoi6 powierzenia czgsci prac podwykonawcy wskazanym
w ofercie Wykonawcy.

Obowi4zki Wykonawcy:
wtaiciwe utrzymanie i zabezpieczenie placu budowy,
ustanowienie kierownika budowy i kierownik6w rob6t stale obecnych podczas
prowadzenia rob6g
prowadzenie dziennika budowy,
rvyw6z na sw6j koszt odpad6w budowlanych,
umoiliwienie wstqpu na plac budowy pracownikom organ6w paristwowego nadzoru
budowlanego i wyznaczonym pracownikom Zamawiajqcego,
prowadzenie wymaganych przepisami prawa dokument6w,
przekazanie Zamawiajacemu pelnej dokumentacii odbiorowej wraz z atestami
wbudowanych materiai6w, kartami gwaranryjnymi, instrukcjami, protokolami
skutecznosci wentylacji, badaniami elektrycznymi, itp., uczestnictwo w odbiorach i
usuwanie wszystkich zakwestionowanych usterek.
uzgadnianie z Zamawiajqcym wszystkich szczeg6l6w realizacji inwestycii, jak np.
kolorystyka 5cian, podl6g, drzwi, Iampy irp.,
zloienie do akceptacii zamawiaj4cemu wszystkich materiai6w i wyrob6w przed ich
wbudowaniem,
przestrzeganie zasad Srodowiskowych obowi4zuiEcych u Zamawiaj4cego,
uporzqdkowanie terenu budowy po zakoriczeniu rob6t i przekazanie go ZamawiajEcemu
w terminie ustalonym na odbi6r rob6t,
zapewnienie warunk6w bezpieczefstwa bhp i ppoi, zgodnie z wymogami
obowiazuiEcymi u ZamawiajEcego,
zapoznanie siq z wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi
i realizacy.jnymi i uwzglqdnienie ich w cenie oferty przetargowej,
roboty budowlane objqte niniejszy postgpowaniem wykonywane bqdq w czynnym
obiekcie gdzie prowadzona jest dzialalnosi lecznicza, wszelkie dzialania wykonawcy
majqce wplyw na bie2qce funkcjonowanie obiektu muszq byi na biei4co uzgadniane z
Zamawiajqcym - sluibami technicznymi szpitala i muszq by6 zminimalizowane do
niezbqdnego minimum.
wszelkie prace zwi4zane z dtirym halasem (wyburzenia, skuwania, itp.,J musz4 by6
wykonywane w taki spos6b, aby maksymalnie zminimalizowad uciq2liwodci dla
u2ytkownik6w obiektu. Wykonawca bqdzie zobowiEzany wykonywa6 roboty
powodui4ce halas wyiqcznie w dniach i godzinach ustalonych z dzialem technicznym,
co Wykonawca winien przewidzied w harmonogramie prac (Wykonawca uwzglqdni w
harmonogramie prac wytyczne kierownika oddzialu w zakresie godzin prary, poriornu
halasu, poziomu zapylenia itp.),
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3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.

3.3.10.
3.3.11.

3.3.6.
3.3.7 .

3.3.8

3.3.9.

3.3.72.

3.3.13.

3.3.14.
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3.3.16.
3.3.17.

3.3.18.

3.3.19

3.3.20.

jakiekolwiek 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 pomieszczeniem bqdzie
normalnie u2ytkowany w czasie realizacji zam6wienia,
miejsca prowadzenia rob6t Wykonawca bqdzie zobowi4zany skutecznie zabezpieczy(.
przed dostgpem os6b nieupowa2nionych oraz przed dzialaniem czynnik6w
atmosferycznych,
gruz i demontowane materialy pochodzqce z demontazu Wykonawca bqdzie
zobowi4zany wlasnym staraniem i na wlasny koszt zagospodarowa6 (zgodnie z
ustawa o odpadachJ. Wykonawca Iest zobowiqzany do przekazania Zamawiajqcemu
kopii karty przekazania odpad6w. Gruz i demontowane materialy pochodzqce z
demonta2u Wykonawca bqdzie zobowi4zany transportowai w ten spos6b, aby
zminimalizowai zanieczyszczenia i zapylania znajdujqcych siq w obiekcie iednostek.
Zamawiaj4cy wymaga, aby po wykonaniu wszystkich czynno6ci Wykonawca
uporzqdkowal miejsca prowadzenia prac oraz pozostawit je w stanie czystym
i nadajqcym siq do u2ytkowania,
Zamawiajqcy wymaga, aby roboty budowlane iwykoficzeniowe byly wykonywane
przez osoby zatrudnione na umowg o pracq zgodnie z art. Z9 ust 3a Ustawy Pzp.

Wymagany termin platno6ci wynosi do 60 dni od daty wystawienia faktury.
Zaoferowanie minimalnego okresu gwaranc,i i rqkojmi 36 miesiqcy.
Zaakceptowanie postanowiefi umowy, kt6rej wz6r stanowi zal4cznik do SIWZ
Sporzqdzenie kosztorys6w ofertowych uwzglqdniajqcych zakres czynnoSci niezbqdnych
do wykonania opisanych w bran2or,vych przedmiarach rob6t na podstawie zalacznika do

SIWZ
Sporzqdzenie planu BIOZ.

3.4. Uwagi:

Przed zlo2eniem oferty zaleca siq dokonanie wizii lokalnei obiektu. Wizja lokalna mo2e
odbyi siq jedynie w obecnoSci przedstawiciela Zamawiajqcego w pomieszczeniach wskazanych
przezZamawiaj4cego. Termin wizji lokalnej: po wcze6niejszym uzgodnieniu z Dzialem Zam6wieri
Publicznych, tel. 33 872 33 23. Osoba do kontaktu w sprawie wizji lokalnej: Sabina Steczek tel.
669 500 437.

3. 5. Warunki przedmiotowe wymagane od wykonawc6w:

3.5.1.
3.5.2.
3,5.3.
3.5.4.

ROZDZIAL V. INFORMACJA NA TEMAT MOZLIWOSCI SXTEUAUTA OFERT WARIANTOWYCH
ZamawiajEcy nie dopuszcza mo2liwo5ci zlo2enia oferty wariantowej.

ROZDZIAf, VI, INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH ZAM6WISN POI,NCEJACYCH NA

P0WT6RZENIU TEGO SAMEGO RODZAJU ROB6T BUDOWLANYCH
5.1. ZamawiaiEcy zastrzega sobie prawo do udzielenia zam6wie6, o kt6rych mowa w art. 67 ust.

1 pkt 6 ustawy.
5.2. Zakres przewidl.wanych rob6t budowlanych do udzielenia: zam6wienia polega6 bqd4 na

powt6rzeniu podobnych rob6t budowlanych, co zam6wienia podstawowe i bqd4 zgodne z
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ROZDZIAL IV. INFORMACJA NA TEMAT CZESCI ZAM6WIENIA I MOZLIWOSCI SKLADANIA
oFERT CZESCIOWYCH
4.1. Oferta musi obejmowai caloSi zam6wienia, Zamawiaiecy nie dopuszcza mo2liwo6ci

skladania ofert czg6ciowych.
4.2. Oferty czglciowe jako sprzeczne (nie odpowiadaj4ce) z tresciq SIWZ zostanE odrzucone.



przedmiotem zam6wienia podstawowego tj. obiQtego przeprowadzanym przetargiem
nieograniczonym i opisanym w zal. nr Sa-sb do slwZ. Zamawiajqcy przewiduie, ii wartosi
tych rob6t budowlanych mo2e wynie66 maksymalnie do s0 % warto6ci zam6wienia
podstawowego.

Na okolicznoii wystapienia przedmiotowych zam6wiefi zostanie zawarta umowa w trybie
zam6wienia z wolne.j rqki poprzedzona stosownymi negocjacjami z Wykonawc4

ROZDZIAI. VII. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCoW, Z KToRYMI ZAMAWIAJACY ZAWRZE
uMowq RAMowA
Przedmiotowe postqpowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.

ROZDZIAI. VIII. INFOR]T{ACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zamawiaj4cy nie przewiduje w niniejszym postQpowaniu przeprowadzenia aukcli elektronicznej.

ROZDZTAL rX. TNFORMACJA W SPRAWTE ZWROTU KOSZToW W POSTEPOWANTU
Koszty udzialu w postqpowaniu, a w szczeg6lno6ci koszty sporzqdzenia oferty, pokrywa
Wykonawca. Zamawiajqcy nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu w postqpowaniu (za
wyjqtkiem zaistnienia sytuac.ii, o kt6rei mowa w art. 93 ust.4 ustawy).

ROZDZIAL X. INFORMACJA NA TEMAT MOzLIWOSCI SXTINEruIN OFERTY WSPoLNEJ
(PRZEZ DWA LUB WTqCEJ PODMTOToW)
10.1. wykonawcy wsp6lnie ubiegai4cy siq o zam6wienie muszq ustanowi6 pelnomocnika do

reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia albo reprezentowania w
postQpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego - nie dotyczy sp6lki
cywilnej, o ile upowa2nienie/pelnomocnictwo do wystgpowania w imieniu tei sp6lki
wynika z dolqczonej do oferty umowy sp6lki b4dZ wszyscy wsp6lnicy podpiszq ofertq.

1.0.2. wykonawcy tworz4cy jeden podmiot przedlozqwrazz ofertEstosowne pelnomocnictwo -
zgodnie z rozdz. XXI pkt. 2l.2,4.SIWZ - nie dotyczy sp6lki cywilnej, o ile
upowa2nienie/peinomocnictwo do wystqpowania w imieniu tej sp6lki wynika z
dolEczonej do oferty umowy sp6lki bqdZ wszyscy wsp6lnicy podpiszq ofertq.

Uwaga:
Pelnomocnictwo, o kt6rym mowa powyiei mo2e wynikad albo z dokumentu pod takq samq
nazwq, albo z umowy podmiot6w skladai4cych wsp6lnie ofertq.

10.3. 0ferta musi byt podpisana w taki spos6b, by prawnie zobowiEzywala wszystkich
Wykonawc6w wystqpujqcych wsp6lnie (przez ka2dego z Wykonawc6w lub
pelnomocnikaJ.

10.4. W przypadku wsp6lnego ubiegania siq o zam6wienie przez Wykonawc6w,
o6wiadczenie, o kt6rym mowa w art. 25a ustawy (pkt 13.4.1.. rozdziaiu XIII
SIWZJsklada ka2dy z Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych siq o zam6wienie.
OSwiadczenia te potwierdzaj4 spelnianie warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w kt6rym ka2dy z Wykonawc6w wykazuje
speinianie warunk6w udzialu w postQpowaniu, oraz brak podstaw r,lykluczenia
(ka2dy z Wykonawc6w wsp6lnie skladajqcych ofertq nie mo2e podlegai
wykluczeniu z postqpowania co oznacza, i2 oSwiadczenie w tym zakresie musi
zloiyi kaidy zWykonawc6w skladaiecych ofertq wsp6lnq; o6wiadczenie o
spelnianiu warunk6w udzialu sklada podmio! kt6ry w odniesieniu do danego
warunku udzialu w postQpowaniu potwierdza jego spelnianie).

10.5. W przypadku Wykonawc6w wsp6lnie skladaj4cych ofertq, dokument o kr6rym
mowa w rozdziale XIII SIWZ pkt L3.4.3. zobowi4zany jest zloZyi kaidy z
Wykonawc6w wsp6lnie skladajqcych ofertq.

10.6. Dopuszcza siq, aby wadium zostalo wniesione przez pelnomocnika (lideral lub
.iednego z Wykonawc6w wsp6lnie skladal4cych ofertq.
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10.7. Wszelka korespondencja prowadzona bgdzie wyiqcznie z podmiotem
wystQpuiqcym jako pelnomocnik Wykonawc6w skladaj4cych wsp6lnE ofertq.

ROZDZIAL XI. INFORMACIA NA TEMAT PODWYKONAWC6W
11.1. Wykonawca moZe powierzyi wykonanie czqSci zam6wienia podwykonawcy.
11.2. Wykonawca, kt6ry zamierza wykonywai zam6wienie przy udziale podwykonawcy, musi

wyrainie w ofercie wskazai, jak4 czq5i fzakres zam6wienia) wykonywa6 bqdzie w jego
imieniu podwykonawca oraz podai pelnq nazwq podwykonawcy. Naleiy w tym celu
wypelnii odpowiedni punkt formularza oferty, stanowiqcego zalqcznik nr 1 do SIWZ. W
przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywai zam6wienia przy udziale
podwykonawc6w, nale2y wpisa6 w formularzu ,,nie dotyczy". f e2eli Wykonawca zostawi
ten punkt niewypelniony [puste poleJ, Zamawiajqcy uzna, i2 zam6wienie zostanie
wykonane silami wlasnymi tj. bez udziatu podwykonawc6w.

11.3. Zamawiajqcy 2qda, aby przed przyst4pieniem do wykonania zam6wienia Wykonawca, o ile
sA iuZ znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawc6w
i os6b do kontaktu z nimi, zaanga2owanych w wykonanie zam6wienia. Wykonawca
zobowi4zany jest do zawiadomienia ZamawiajEcego o wszelkich zmianach danych, o
kt6rych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zam6wienia, a tak2e przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawc6w, kt6rym w p6inieiszym okresie zamierza
powierzyi realizacjQ zam6wienia.

11.4. le2eli zmiana albo rezygnacja z pod\ /ykonawcy dotyczy podmiotu, na kt6rego zasoby
Wykonawca powolywat siq, na zasadach okre6lonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu, Wykonawca iest obowiEzany

Wkaza(. Zamawia jqcemu, 2e proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mnieiszym ni2 podrvykonawca, na kt6rego zasoby
Wykonawca powolywal sie w trakcie postqpowania o udzielenie zam6wienia.

11.5. Powierzenie wykonania czg6ci zam6wienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnoSci za nale2yte wykonanie tego zam6wienia.

nie podlegajq wykluczeniu;
spelniajE warunki udzialu w postqpowaniu okreslone przez Zamawiaiqcego w pkt 13.3.1. i
.3.2. niniejszego rozdzialu SIWZ.

13.2. Podstawywykluczenia:

13.2.1. Zamawlaiqcy wykluczy z postQpowania WykonawcQ/6w w przypadkach, o kt6rych
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy (przeslanki wykluczenia obligatoryine).

13.3. Warunki udzialu w postQpowaniu, okreSlone przez Zamawlai4cego zgodnie z art. 22
ust. 1b ustawy:

13.3.1. Sytuacia ekonomiczna lub finansowa:
13.3.1.1. Wykonawca musi byi ubezpieczony od odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie
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ROZDZIAL XII, TERMIN WYKONANIA ZAMoWIENIA
12.1. Termin wykonania rob6t - do 40 dni roboczych od zawarcia umowy.

ROZDZIAL XIII, PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWITruIE
WARUNKI UDZIAf,U W POSTqPOWANIU ORAZ WYKAZ OSWIADCZEII I DOKUMENT6W,
POTWIERDZAJ.qCYCH SPELNIANIE WARUNKOW UDZIAI.U W POSTEPOWANIU, BRAK
PODSTAW WYKIUCZENIA ORAZ SPELNIANIE PRZEZ OFEROWANE ROBOTY BUDOWLANE
WYMAGAIT ZAMAWIAJACEGO
13.1 .O udzielenie zam6wienia mog4 siQ ubiegaC Wykonawcy, kt6rzy:



prowadzonej dzialalnoSci zwiqzane) z przedmiotem zam6wienia, na kwotq nie
mniejsz4 ni2 70 000,00PLN.

13.3,2. Zdolno66 techniczna lub zawodowa:

13.3.2.1. Wykonawca musi wykazat., i2 w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
skladania ofert, a iezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest kr6tszy - w tym okresie, wykonal
nale2ycie co najmniej 1 robotQ budowlanq o wartoSci min. 70 000,00 zl, odpowiadajqcq iwoim
rodzajem niniejszemu zam6wieniu ti. zawiera.iq co najmniej roboty z zakresu rob6t
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
13.3.2.2.wykonawca musi wykazat dysponowanie (dysponuje lub bgdzie dysponowal) osobami
niezbqdnymi do wykonania niniejszego zam6wienia rzn. warunek rozumiany jako zapewnienie
m. in. os6b posiadajqcych przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnyih funkcji
technicznych w budownictwie tj. pelni4cych stanowiska kierownicze o poni2szych
uprawnieniach, wymaganych Ustaw4 Prawo Budowlane posiadajEcych wymagane
doSwiadczenie:
Kierownik rob6t budowlanych - posiadajqcy uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnoSci konstrukcyjno- budowlanej
Kierownik rob6t elektrycznych - posiada.jqcy uprawnienia w zakresie instalac.ii i urz4dze6
elektrycznych.

13.4. wykaz oswiadczeri i dokument6w, potwierdzaiEcych brak podstaw wykluczenia oraz
spelnianie warunk6w udzialu w postQpowaniu okre5lonych przez Zamawiaiqcego w pkt
13.3.1. i 13,3.2. oraz na potwierdzenie, 2e oferowane roboty budowlane odpowiadai4
wymaganiom okre6lonym przez Zamawiai4cego:

13.4.1.w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postgpowania o udzielenie zam6wienia
oraz spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu okre6lonych przez Zamawiaj4cego w

pkt 13.3.1. -13.3.2. do oferty nale2v dol4czvt aktualne na dzie6 skladania ofert
oswiadczenia. zgodne ze wzorem stanowiEcym zal4cznik nr 2 oraz zal4cznik nr 3 do StwZ
(oswiadczenie z art zsa ustawyl. Informacje zawarte w o6wiadczeniach stanowiE wstQpne
potwierdzenie, 2e Wykonawca nie podlega rvykluczeniu z postepowania oraz spelnia
warunki udzialu w postqpowaniu.

13.4.2 W celu potwierdzenia, 2e oferowane roboty budowlane odpowiada.iq wymaganiom
okre6lonym przez Zamawialqcego {zalqczniki nr 5a-5b dotyczy opisu przedmiotu
zam6wienia), do ofertv naleiy dolqczy6 kosztorysy ofertowe uwzglqdniajqce zakres
czynno6ci niezbgdnych do wykonania opisanych w bran2owych przedmiarach rob6t
stanowi4cych zal4cznik nr 5a do SIWZ

13.4.3. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postgpowania, o
kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca sklada, stosownie do tresci art. 24
ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczeniaprzezZamawiai4cego na stronie
internetowei informacii z otwarcia ofert, ti. informacii, o kt6rych mowa w art. 86 ust. S
ustawy), oiwiadczenie o przynale2nosci lub braku przynaleino6ci do tej samej grupy
kapitalowe.i, o kt6rej mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zgodnie z zalqczonym wzorem
oiwiadczenia stanowi4cym zal4cznik nr 4 do SIWZ. wraz ze zlo eniem oswiadczenia,
Wykonawca moie przedstawii dowody, 2e powiqzania z innym Wykonawcq nie prowadzq do
zakl6cenia konkurencji w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia;

W przypadku Wykonawc6w wsp6lnie skladaj4cych ofertq, dokument o kt6rym mowa w pkt
1.3.4.3, zobowiqzany iest zto2yi ka2dy z Wykonawc6w wsp6lnie skladaj4cych ofertq.
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13.4.4.Wykonawca, kt6rego oferta zostanie na,wyzei oceniona (oceniona iako
naikorzystnieisza), w celu wykazania spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu (pkt
13.3.1. i 13.3.2. ninieiszego rozdzialu SIWZ), zostanie wezwany do przedloienia
nastqpuiqcych o6wiadczeri i dokument6w (aktualnych na dzie6 zloZenia oSwiadczeri Iub
dokument6w) zgodnie z art. 24 aa ustawy:

cphlr,lrvkaza E ia snelni nia wanrnkrr z nkt '13.3.'1.:

13.4.4.1,dokument6w potwierdzaj4cych, 2e Wykonawca iest ubezpieczony od odpowiedzialnoSci
cywilnei w zakresie prowadzone, dzialalno6ci na sumq gwarancyjn4 okre6lonq przez
Zamawiajqcego tj. nie mniejsz4 ni2 70 000,00 PLN

Uwaga:
JeZeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie m02e zlo2yC wymaganychprzez Zamawiaj4cego
dokument6w, o kt6rych mowa w pkt 13.4.4.1. niniejszego rozdzialu SIWZ, Zamawiajqcy
dopuszcza zloienie przez Wykonawcq innych dokument6w, o kt6rych mowa w art. 26 ust. 2c
ustawy z dnia 29 slycznia2004 r. - Prawo zam6wiefi publicznych.

- w celu wykazania spelniania warunku z pkt 13.3.2.:
73.4.4,2. wykazu rob6t budowlanych w zakresie niezbqdnym do wykazania spetniania warunku

zdolno6ci technicznei lub zawodowei, okre6lonego w pkt 13.3.2.1 SIWZ wykonanych nie
wcze6niej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a iezeli
okres prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie- wraz z podaniem ich rodzaju,
warto6ci, daty, miejsca wykonania i podmiot6w, na rzecz kt6rych roboty te zostaly
wykonane, z zalEczeniem dowod6w okre6lajqcych czy te roboty budowlane zostaly
wykonane nale2ycie, w szczeg6lnoSci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoficzone, zgodnie z zalqcznikiem
nr 7 do SIWZ

Uwaga
Dowodami, o kt6rych mowa, sE poSwiadczenia/referencie b4dZ inne dokumenty wystawione
przez podmiot, ta rzecz kt6rego roboty budowlane byly wykonl,wane, a ie2eli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie iest w stanie uzyskai tych dokument6w -
inne dokumenty.

13.4.4.3. wykazu os6b, skierowanych przez Wykonawcq do realizacji zam6wienia publicznego, w
szczeg6lnoSci odpowiedzialnych za 6wiadczenie uslug, kontrolq jakoSci lub kierowanie robotami
budowlanymi, pelniqcych stanowiska wg wymagari okreslonych w pkt 13.3.2.2 SIWZ, zgodnie z

zalqcznikiem nr 8 do SIWZ.

1) Wykonawca nie jest obowiqzany do zlotenia o6wiadczeri lub dokument6w potvvierdzajecych

spelnianie warunk6w udzialu w postqpowaniu lub braku podstaw wykluczenia, je2eli

Zamawiajqcy posiada oSwiadczenia lub dokumenty dotycz4ce tego Wykonawcy lub mo2e je

uzyska6 za pomocq bezpiatnych i og6lnodostqpnych baz danych, w szczeg6lnoSci reiestr6w
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalno6ci
podmiot6w realizujEcych zadania publiczne (Dz. U. z 2074 r. poz. 7714 oraz 22016 r. poz.352),
2) w przypadku wskazania przez Wykonawcq dostqpnoSci oSwiadczefi lub dokument6w, w formie
elektronicznej pod okreilonymi adresami internetowymi o96lnodostqpnych i bezplatnych baz

danych, Zamawiajqcy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcq
oSwiadczenia lub dokumenty,
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3J w przypadku wskazania przez wykonawca oSwiadczefi lub dokument6w na potwierdzenie
braku podstaw wykluczenia lub spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu, w formie
elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi o96lnodostQpnych i bezplatnych baz
danych, Zamawia)4cy 2Eda od Wykonawcy przedstawienia tlumaczenia na jqzyk polski
wskazanych przez wykonawcq i pobranych sam odzielnie przez zamawiajqcego dokument6w,
4J w przypadku wskazania przez Wykonawcq oSwiadcze6 lub dokument6w, kt6re znajduiA siQ w
posiadaniu Zamawia.iEcego, w szczeg6lnosci oSwiadczef lub dokument6w przechowywanych
przez zamawiajqcego zgodnie z arr. 97 ust. L ustawy, zamawialqcy w celu potwierdzenia
okoliczno6ci, o kt6rych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz
spelnianie warunk6w udzialu w postqpowaniu okre6lonych przez zamawiai4cego), korzysta z
posiadanych oiwiadczefi lub dokument6w, o ile s4 one aktualne.

ROZDZIAT. XIV. KORZYSTANIE Z ZASOBoW INNYCH PODMIOT6W W CELU
POTWIERDZENIA SpEtNIANIA WARUNK6W UDZIALU W POSTEPOWANIU
14.1. wykonawca mo2e w celu potwierdzenia speiniania warunk6w udzialu w postQpowaniu, w

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam6wienia, lub jego czgsci,
polegai na zdolnoSciach technicznych lub zawodowych innych podmiot6w (dot. warunk6w
udzialu w postqpowaniu okreslonychprzezzamawia.iqcego w pkt 13.3.1. i 13.3.2. rozdzialu
xIII slwZ), niezale2nie od charakteru prawnego lqczEcych go z nim stosunk6w prawnych.

14.2. wykonawca, kt6ry polega na zdolnoiciach lub sytuacji innych podmiot6w, musi udowodnii
zamawiajqcemu, 2e realizui4c zam6wienie, bqdzie dysponowal niezbqdnymi zasobami tych
podmiot6w, w szczeg6lno6ci przedstawiaiac zobowiqzanie tych podmiot6w do oddania mu
do dyspozycji niezbqdnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia - dokument ten (np.
zobowi4zanie) naleiy dolqczy( do oferty.

14.2.1. Z dokumentu [np. zobowiqzania), o kt6rym mowa w pkt 2 musi wynikai w szczeg6lnoSci:
- zakres dostgpnych Wykonawcy zasob6w innego podmiotu,
- spos6b wykorzystania zasob6w innego podmioru, przez Wykonawcq, przy wykonywaniu

zam6wienia publicznego,
- zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonyr,lraniu zam6wienia publicznego,
- czy podmiot, na zdolnoiciach kt6rego Wykonawca polega w odniesieniu do warunk6w

udzialu w postqpowaniu dotyczqcych wyksztaicenia, kwalifikacji zawodowych lub
do6wiadczenia, zrealizuje uslugi, kt6rych wskazane zdolno6ci dotyczq.

14.3 Zamawiai4cy ocenia, czy udostqpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnoici
techniczne lub zawodowe, pozwalai4 na wykazanie przezwykonawcq spelniania warunk6w
udzialu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodz4 wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o kt6rych mowa w art. 24 ust. L pkt 73-22 usta\ ry pzp

14.4. W odniesieniu do warunk6w dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doswiadczenia fpkt 13.3.2. rozdzialu XIll SIWZ], Wykonawcy mog4 polegaC na
zdolnoSciach innych podmiot6w, jeSli podmioty te zrealizuj4 roboty budowlane, do
realizacji kt6rych te zdolnoSci sE wymagane - wvkonanie czqsci zam6wienia w
charakterze nodwvkonawcv-

14.5. Wykonawca, kt6ry polega na sytuac,i finansowe, lub ekonomiczne.i innych podmiot6w,
odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowiazal siq do udostgpnienia zasob6w, za szkodq
poniesionq przez zamawiajqcego powstalE wskutek nieudostqpnienia tych zasob6w, chyba 2e
za nieudostqpnienie zasob6w nie ponosi winy.

74.6. JeLeli zdolno6ci techniczne lub zawodowe podmiotu, o kt6rym mowa powyZej, nie
potwierdzaiE spelnienia przez wykonawcq warunk6w udzialu w postqpowaniu lub zachodz4
wobec tych podmiot6w podstawy wykluczenia, zamawiajqcy 24da, aby wykonawca w terminie
okre6lonym przez Zamawia)4cego :

1J zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiqzal siq do osobistego wykonania odpowiedniej czqjci zam6wienia, jeZeli wyka2e

zdolno6ci techniczne lub zawodowe, o kt6rych mowa w pkt 1 ninie.iszego rozdzialu. 
'

74.7. Je?eli wykonawca wykazui4c spelnianie warunk6w udzialu w postqpowaniu, okreslonych
przez zamawiajqcego w pkt 13.3.1. i 13.3.2, rozdzialu xIII slwz,polega na zdolnosciach

X.ie r
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lub sytuacji innych podmiot6w, na zasadach okreSlonych powy|ej, zamreszcza informacje o

tych podmiotach w o5wiadczeniach - zalqcznik nr 2-3 do SIWZ, o kt6rych mowa w art. 25a ust.
1 ustawy (pkt 13.4.1. rozdzialu XIII SIWZ).

14.8. Wykonawca, kt6rego oferta zostanie najwyZei oceniona, na wezwanie Zamawia)qcego
zobowiqzany bqdzie zloiyi dokumenty podmiotu, na zdolnoSci lub sytuacjq kt6rego
Wykonawca powolyr,rral siq w celu wykazania spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu,
(dokumenty wskazane w pkt L3.4.4.1- 13.4.4.3 -rozdzialu XIII SIWZ).

ROZDZIAL XV, PROCEDURA SANACYINA - SAMOOCZYSZCZENIE
15.1. Wykonawca, kt6ry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt t3 i 14 oraz 76-20

ustawy moZe przedstawit dowody na to, Ze podjqte przez niego 6rodki sq wystarczajqce do
wykazania jego rzetelnoSci, w szcze96lnoSci udowodnit naprawienie szkody wyrzEdzonej
przestqpstwem lub przestqpstwem skarbowym, zadoSiuczynienie pieniQ2ne za doznan4
krzywdq lub naprawienie szkody, wyczerpujqce wyjaSnienie stanu faktycznego oraz
wsp6ipracq z organami Scigania oraz podjqcie konkretnych Srodk6w technicznych,
organizacylnych i kadrowych, kt6re s4 odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestQpstwom lub przestqpswom skarbowym lub nieprawidlowemu postQpowaniu
Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje siq, jeieli wobec Wykonawcy,
bqdqcego podmiotem zbiorowym orzeczono prawomocnym vvyrokiem sedu zakaz
ubiegania siq o udzielenie zam6wienia oraz nie uplyn4l okre6lony w tym wyroku okres
obowiqzpvania tego zakazu.

15.2. W celu skorzystania z instytucii ,,samoo czyszczenia" ,Wykonawca zobowiqzany jest do
zlozenia wraz z ofertE stosownego o6wiadczenia (zalqcznik nr 2 do SIWZ), a nastqpnie
zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy do zloienia dowod6w.

15.3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, leZeli Zamawiajqcy, uwzglQdniaiec wagQ i szczeg6lne
okoliczno6ci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajqce dowody, o kt6rych mowa w pkt.
15.1.

ROZDZIAt XVL INFORMACIA O SPOSOBTE POROZUMIEWANIA SIq ZAMAWIAIACEGO Z

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA DOKUMENToW
16,1, Z zastrzezeniem postanowiefi zawartych w pkt 16.3, Zamawiajqcy dopuszcza, aby

komunikacja miqdzy ZamawiajEcym a Wykonawcami odbywata siq za poSrednictlvem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawyz dnia 23listopada 2 012 r. - Prawo pocztowe
(Dz.U. poz. 1529 orazz2015 r. poz. 1830), osobiScie, za poSrednictwem poslaica Iub przy
uZyciu Srodk6w komunikacii elektronicznei w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o Swiadczeniu uslug drogq elektronicznE (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z 2075 r. poz. 1844
orazz20\6 r.poz.147 i 6151 - adres e-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl

16,2. W przypadku wezwania przezZamawiaj4cego do zlo2enia, uzupelnienia lub poprawienia
o5wiadczefi, dokument6w lub pelnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 2 lub ust. 3 ustawy,
oswiadczenia, dokumenty lub pelnomocnictwa nale2y przedlo2yi
(zloiyt/uzupelnii/poprawi6J w formie wskazanei przez ZarnawiaiEcego w wezwaniu.
Forma ta winna odpowiadai wymogom wynikajAcym ze stosownych przepis6w.

16,3. leieliZamawiaiqcy lub Wykonawca przekazujq o6wiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje przy u2yciu Srodk6w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z
dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu uslug drogE elektroniczne, kaida ze stron na Zqdanie

drugiej strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

ROZDZIAL XVII, OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJASNIEI DOTYCZACYCH SPECYTIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKoW ZAM6WIENIA
17.1. Wykonawca moZe zwr6cii siq do Zamawiaj4cego o wyja5nienie treSci SIWZ.

17.2.Zamawiajqcy niezwlocznie udzieli wyia6nieri, iednak2e nie p62niej niZ na 2 dni przed

uplywem terminu skiadania ofert, o ile wniosek o wyia6nienie SIWZ wplynie do

Zamawiajqcego nie p6Zniej ni2 do kolica dnia, w kt6rym uplywa polowa wyznaczonego

terminu skladania ofert.

. lstrona 1,3 z 3q
1

t,, (.cr,ec,,



17.3. w uzasadnionych przypadkach Zamawiaj4cy moie przed uplywem terminu skladania ofert
zmienii tres6 SIWZ. Ka2da wprowa dzona przez zamawiai4cego zmiana staie siq w takim
przypadku czqSciq SIWZ. Dokonana zmianQ tresci SIWZ Zamawiaj4cy udostqpnia na
stronie internetowej Zamawiajqcego ( http//www.zozsuchabeskidzka.pl).

17.4.Zamawiajqcy oSwiadcza, i2 nie zamierza zwolywa6 zebrania Wykonawc6w w celu
wyjaSnienia treSci SIWZ.

17.5. Tresi niniejszej slwz zamieszczona jest na stronie internetowei Zamawiajqcego. wszelkie
zmiany tresci SIWZ, jak te2 wyjasnienia i odpowiedzi na pytania co do tresci SIWZ,
Zamawiaj4cy zamieszcza6 bqdzie tak2e pod wskazanym wy2ej adresem internetowym.

ROZDZIAI, XVIII. OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJ.qCEGO UPRAWNIONE DO
POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI
Osoby upowa2nione ze strony zamawiaj4cego do kontaktowania siq z wykonawcami:

Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyla, Agnieszka Pajerska
Tel: (33) 872-33-23
Poczta elektroniczna: zozsuchabeskidzka@wp.pl
Wnioski izapytania nale4y sklada6 do korica dnia, w kt6rym uplywa polowa terminu na
skladanie ofert ri. do .....U....05.2020r.

ROZDZTAI XIX. WYMAGANIA DOTYCZACE WADTUM
19.1. oferta musi byt. zabezpieczona wadium w wysokojci: 1 500,00 zl pLN fslownie: jeden tysi4c
piqaset zlotych ).
19.1.1. Wadium mo2e byi wniesione w:

- pieniqdzu,
- porqczeniach bankowych Iub porqczeniach sp6ldzielczej kasy oszczqdno6ciowo-kredytowej

z Wm 2e potgczenie kasy jest zawsze porqczeniem pieniq2nym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- porgczeniach udzielanych przez podmioty, o kt6rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoiu przedsiqbiorczoj ci (Dz. rJ.z

2007 Nr 42,po2.275 zp62n. zm.).
19.1.2. Terniin wnoszenia wadiurn uplywa w dniu: 27.OS,TOZOI, o godzinie 10:00

19.2, Wadium wnoszone w pieniqdzu nale2y wplaca6 przelewem na nastqpuiEcy nr konta:
Bank Sp6Idzielczy Sucha Beskidzka
588128000500000s2 120000020,

z dopiskiem: ,,Wadium ZOZ.V.0t0 /DZP /04 /20- ,,Adaptacta pomieszczenia na
poziomie S-1 w bloku A (obecnie szatnia chorych) na serwerowniq,

realizowana w zakresie proiektu nr RpMp.02.0l.0S-IZ-OZZAItA pn.
,,Malopolski System Informacii Medycznei (MSIM)" w ramach Regionalnego
Programu Operacyinego Woiew6dztwa Malopolskiego na lata ZOI4-ZOZO.

Uwaga: Wadium w tei formie uwa2a siq za wniesione w spos6b prawidlowy, gdy Srodki
pieniqine wplynq na konto Zamawiai4cego przed uplywem terminu skladnia ofert.

19.2.1. Wadium wnoszone w postaci niepieniq2nej naleiy zlo2yt. w oryginalnym egzemplarzu
bezpoSrednio do oferty. Zaleca siq zamieSci6 dokument wadialny w taki spos6b, aby iego
zwrot przez Zamawiai4cego nie naruszyl integralnoSci oferty wraz z zal4cznikami (np.
umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty
dokument6w).

19.2.2. zamawiaiEcy zwr6ci wniesione wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po
wyborze oferty najkorzystniejszei lub uniewa2nieniu postqpowania, z wyiqtkiem
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Wykonawcy, kt6rego oferta zostanie wybrana jako najkorzystn iejsza, z zastrze|eniem pkt
19.2.6.lit. a) niniejszego rozdzialu SIWZ.

19.2.3. Wykonawcy, kt6rego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawia)qcy zwr6ci
wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zam6wienia publicznego.

79.2.4. Zamawiai4cy zwr6ci niezwlocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, kt6ry wycofai ofertq
przed uptywem terminu skladania ofert.

19.2.5. Zamawiaiqcy zazqda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcq, kt6remu
zwr6cono wadium zgodnie z zapisem pkt 2.2. ninieiszego rozdzialu SIWZ, je2eli w wyniku
rozstrzygnigcia odwotania, jego oferta zostanie wybrana iako najkorzystniejsza. Wykonawca
ten wnosi wadium w terminie okreSlonym przez Zamawiajqcego.

79,2,6. Zamawiajqcy zatrzyma wadium wraz z odsetkami:
al je2eli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o kt6rym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy,

z przyczyn leZqcych po ,ego stronie, nie zlozyl oiwiadcze6 lub dokument6w
potwierdzajEcych okolicznosci, o kt6rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oswiadczenia, o

kt6rym mowa w art. 25a ust. 1 ustavly, pelnomocnictw lub nie wyrazil zgody na
poprawienie omytki, o kt6rei mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowalo brak mo2liwoSci
wybrania oferty zloZonei przez Wykonawce jako najkorzystniejszej,

bl je2eli Wykonawca, kt6rego oferta zostala wybrana:
- odm6wi podpisania umowy na warunkach okreSlonych w ofercie,
- nie wniesie zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy na zasadach okre6lonych w

SIWZ,
- zawarcie umowy w sprawie niniejszego zam6wienia stanie siq niemo2liwe z przyczyn

le24cych po stronie Wykonawcy.
19.3. Wszelkie spory wynikaj4ce z wniesionego wadium rozpatrywal bqdzie wg prawa polskiego

sqd wla6ciwy dla siedziby Zamawiajqcego.

ROZDZIAL XX. TERMIN ZWLqZANIA OFERTA
Termin zwiqzania ofertq wynosi: 30 dni, Bieg terminu zwiEzania ofertq tozpoczyna siq wraz z

uptywem terminu skladania ofert, okreilonym wrozdzialeXXIII SIWZ. Dzieli ten jest pierwszym
dniem terminu zwiqzania ofertE.

ROZDZIAL XXI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

21.1. OfertQ nale2y sporzEdzii na formularzu oferty lub wedlug takiego samego schematu,

stanowiEcego zalqcznik nr 1 do SIWZ. OfertQ nale2y zlo iy( wylqcznie w formie pisemnei

pod rygorem niewaino6ci (ZamawiajEcy nie wyraia zgody na zlo2enie oferty w postaci

elektronicznej podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu lub r6wnowainego Srodka, spelniajqcego

wymagania dla tego rodzaiu podpisu).
21.1.1. 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.

21.1.2. Dokumenty inne ni2 o6wiadczenia, skladane w celu wskazanym w pkt 21 1.1., skladane sq

w oryginale lub kopii po5wiadczonei za zgodnoii z oryginalem.

21.1.3. PoSwiadczenia za zgodnoSi z oryginaiem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,

na kt6rego zdolnoSciach Iub synracii polega Wykonawca, Wykonawcy wsp6lnie
ubiegajqcy siq o udzielenie zam6wienia publicznego, w zakresie dokument6w, kt6rego
ka2dego z nich dotyczE.

21.1.4. Po5wiadczenie za zgodno66 z oryginalem nastqpuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej.

21.1.5. Oferta wraz ze wszystkimi zalEcznikami [dokumentami i oSwiadczeniami) stanowi jednq

caloSC. Zaleca siq, aby wszystkie strony byly ze sob4 polqczone w spos6b

uniemoiliwiaiqcy ich samoczynnE dekompletaciq (np. zszyte, spiqte, zbindowane itp )
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21.2. Do ofertv naleiv dolaczy6:
21.2.1. Oiwiadczenia zgodne z zal4cznikiem nr 2 ,3 oraz zalEcznikiem nr 9 do SIWZ

(o6wiadczenia z art.25a ustalvy), kt6re naleiy zlo2yi w formie pisemnej.
21.2.2. otwiadczenie, 2e wykonawca zapoznal siq z warunkami zam6wienia i z zal4czonym

wzorem umowy oraz,2e pruyjmqe ich tresi bez 2adnych zastrze2efi - na formularzu
oferty - zgodnie z zal4cznikiem nr 1 do SIWZ.

21.2.3 Dokument (np. zobowiEzanieJ innych podmiot6w do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbgdnych zasob6w na potrzeby realizacji, o ile wykonawca korzysta ze zdolno6ci lub
sytuacji innych podmiot6w na zasadach okreslonych w art. ZZa ustawy.

27.2.4. kosztorys ofertowy uwzglqdniajqcy zakres czynno6ci niezbqdnych do wykonania
opisanych w bran2owych przedmiarach rob6t stan ovi4cych zal4cznik nr 5a do SIWZ

21.2.5. Pelnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wyionawcy/6w ubiegaiqcego/cych
siq o udzielenie zam6wienia publicznego. pelnomocnictwo naleiy aotaizyi i ' "

- oryginale b4df kopii, potwierdzonej za zgodnofit z oryginalem notiriilnie.
21.2.6. Dow6d wniesienia wadium:

- w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniqinei, nale2y dolqczyi do oferty oryginal
dokumentu potwierdzai4cego wniesienie wadium - zgodnie i pn. r-s.z.r. Roziziaiu XIX
SIWZ;

- w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniq2nej, zalecane jest dotqczenie do oferty
kopii potwierdzenia nadania przelewu.

21.2 7 . spis wszystkich zalqczonych dokument6w (spis tresci) - zarecane, nie wymagane.

2t.3. KaLdy Wykonawca moie zlo2y6 tylko iedn4 ofertg.
21.3.1. Ofertq naleiy sporzqdzii zgodnie z wymaganiami SIWZ.

21.4. oferta musi by6 sporz4dzona w formie pisemnei pod rygorem niewainoici, w iqzykupolskim.
21 4.1. Dokumenty sporzqdzone w.iqzyku obcym, naleiy skradai wraz z $umaczeniem na jqzyk

- polski - nie dotyczy oferty, kt6ra musi byi sporzqdzona w jqzyku polskim.
21.4.2. oferta musi byi napisana na maszynie do pisania, komputeize lub niescieralnym

atramentem.
21.4.3. Oferta musi by6 podpisana przez osobq/y upowa2nion4/e do reprezentowania

Wykonawcy.
21.4.4' wszystkie zalqczniki do oferty stanowi4ce oswiadczenie wykonawcy, musz4 byi r6wnie2

- , podpisane przez osobq/y upowa2nionq/e do reprezentowania Wykonawcy. 
-

2L.4.5. upowainienie (pelnomocnictwoJ do podpisania oferty, do poswiidczania iokument6w
za zgodnoii z oryginalem oraz do parafowania stron nalezy dolqczyi do oferty, o ile nie
wynika ono z dokument6w re.iestrowych wykonawcy. pelnomocniitwo nale2y dol4czyi
w oryginale bqd2 kopii, potwierdzonei za zgodnoSi z oryginalem notarialnie.

21 4.6. wszelkie miejsca, w kt6rych wykonawca nani6sl zmiaryr, powinny byi parafowane przez
osobq/y upowa2nionq/e do reprezentowania Wykonawcy.

27.5. Zaleca siq, aby zapisane strony oferry,wrazz dol4cronymi do niej dokumentami i
oiwiadczeniami byly ponumerowane oraz parafowane przez osobq/y upowa2nionE/e
do reprezentowania wykonawcy. w przypadku, gdy jakakolwiek sirona zostanie
podpisana przez Wykonawcq, parafa na tej stronie nie iest iu2 wymagana.

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

q
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Nazwa iadres wykonawcy

ZESP6t. OPIEKI ZDROWOTNEJ

DZIAT ZAMdWIEi( PUBLICZNYCH

34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. Szpitalna 22

OFERTA W POSTEPOWANIU NA:
cia pomieszczenia na poziomie S.1 w bloku A (obecnie szatnla chorych) na serwerowrie realizowana w

sie proiektu nr RPMP.02,01.05-12 -022a/la pn,,,Malopolski System Informac,i Medycznei (MSIM)" w
mach Regionalnego Programu Operacyinego Woiew6dztwa Malopolskiego na lata 2014'2020.

Nr sprawy: ZOZ.V.011|DZP /O4 l2O
Nie otwierad pned 27 .05.202Ot eodz. ltt00

Dostarczyd do Sekretariatu blok C, I pietro

21.7. Wykonawca moie wprowadzid zmiany lub wycofat zlolon4przez siebie ofertq pod
warunkiem, 2e ZamawiajAcy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian
lub wycofaniu, przed uplywem terminu do skladania ofert. Powiadomrenie o
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty nale2y umieScii w kopercie, opisanej jak
wy2ej w pkt. 6.
Koperta dodatkowo musi byd oznaczona okreSleniami: ,,Zmiana" lub ,,Wycofanie".

21.8. Zlo1ona oferta wraz z zal4cznikami bqdzie jawna, z wyi4tkiem informac,i stanowiEcych
tajemnicq przedsiqbiorstwa w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji co, do kt6rych Wykonawca skladai4c ofertQ zastrzegl oraz wvkazal. i2

zastrzeZone informacje stanowiA taiemnicq przedsiqbrorsBva. Wykonawca nie mo2e
zastrzec informacji, o kt6rych mowa w art. 86 ust. 4 ustatvy.

27.8.1,.W przypadku gdy Wykonawca nie wyka2e,2e zastrzeZone informacie stanowi4 taiemnicq
przedsiQbiorswva w rozumieniu art. 11 ust.2 ustawy z dnia 16.04.1993 r.o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji [tekst jednolity Dz.U. z2Ol9, poz,1010 ze zm)
ZamawiajEcy uzn a zasizeienie lajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuie
Wykonawcq.

21.8.2. Informacie stanowiEce tajemnicq przedsiqbiorstwa, powinny byi zgrupowane i stanowii
oddzielnE czqSi oferty, opisanq w nastqpuj4cy spos6b: ,,taiemnica przedsigbiorstvva -
tylko do wgl4du p rzez Zamawiai4cego" .

21.8.3. Po otwarciu zlo2onych ofert, Wykonawca, kt6ry bqdzie chciai skorzystai z jawnoSci

dokumentacji z postQpowania (protokotu), w tym ofert, musi wystEpii w tei sprawie do

Zamawiajqcego ze stosownym wnioskiem.

ROZDZIAL XXII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

22.1. Wykonawca poda cenq ofertowq na formularzu oferty, zgodnie z zalqcznikiem nr 1do
SIWZ.

22.2. Podana cena ofertowa musi wynika i z zalqczonych do oferty kosztorys6w ofertowych
uwzglqdniaj4cych zakres czynnoSci niezbqdnych do wykonania podczas realizacji
przedmiotu zam6wienia opisanych w bran2owych przedmiarach rob6t na podstawie

zal4cznika nr 5a do SIWZ.

Wykonawca sporzqdzajEc ofertq nie mo2e samodzielnie dokonywa6 zmian w
stosunku do zamieszczonego w SIWZ przedmiaru rob6t. Wszelkie niezgodnoSci czy te2

sprzecznoSci pomiqdzy przedmiarem rob6t, a pozostalymi dokumentami skladaj4cymi
siq na opis przedmiotu zam6wienia ti' proiekt budowlano-wykonawczy, specyfikacja

techniczna wykonania i odbioru rob6t, przedmiot zam6wienia, powinny byi korygowane
przezZamawiajqcego w trybie udzielania wyiaSniefi na zapytania Wykonawc6w do

tresci SIWZ. 
I
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22.3. Cena podana w oferc ie powinna obejmowai wszystkie koszty i skladniki zwi4zane z
wykonaniem przedmiotu zam6wienia oraz zwi4zane m.in. z przygotowaniem i
utrzymaniem placu budowy, zapewnienia osobom rarykonuj4cym przedmiot umowy w
imieniu Wykonawcy, w tym w szczeg6lno6ci pracownikom Wykonawcy oraz osobom
Swiadczqcym uslugi na rzecz Wykonawcy na podstawie um6w cywilnoprawnych,
wlaSciwych warunk6 w pracy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, BHP i PPOZ [w
tym 6rodk6w ochrony zbiorowej oraz indywidualnej), zu2ytej wody i energii elektrycznej,
gospodarowanie odpadami powstalych w zwiqzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w qm zw+aszcza gruzu i material6w pochodzqcych z demontaZu,

innych urzEdzefi ora
z powstalymi z tego

z ich konserwacji zamontowanych w trakcie wykonyvvani
tytulu kosztami materialowymi.

cena oferty winna byi wyliczona na podstawie kosztorysu ofertowego uwzglqdniajqcej
zakres czynno6ci niezbgdnych do rarykonania opisanych w bran2owych przeamiarictr
rob6t stanowiEcych zal4cznik nr 5a do SlwZ, a nastqpnie przeniesiona do Formularza
oferty - zalqcznik nr 1 do SIWZ.
Cena oferty musi byi podana w PLN cyfrowo i slownie (do drugiego mieisca po
przecinku), z wyodrqbnieniem naleinego podatku VAT - jeieli wyitgpuje.
Prawidiowe ustalenie stawki podatku VAT le2y po stronie wykonawcy. Nale2y przyjqi
obowi4zui4c4 stawkq podatku VAT zgodnie z ustawa z dnia 7i -a.., i004 .. o poaiiL'u
od towar6w i uslug [tj. Dz. U.2020, poz. 706].
Cena mo2e byi tylko jedna.
Cena nie ulega zmianie przez okres wa2no6ci oferty fzwiqzania ofert4J.

przeglEd6w
a prac wraz

pkt

22.4

22.5

22.6.

))'7

22.8.

ROZDZIAI, XXIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKT,ADANIA I OTWARCIA OFERT
23.1. ofertq naleiy zlo|yt. w siedzibie Zamawiajqcego ti. w sekretariacie Zespolu opieki

Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,
Blok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22,34-2OO Sucha Beskidzka, nie p6lnie; ni2 do dnia
27 ,OS,2O2Or, godz. 10:00. Ofergr zlo2one po terminie zostan 4zwr6cone zgodme z
art. 84 ust. 2 ustawy.

23,2, W przypadku otrzymania przez Zamawiai4cego oferty po terminie podanym w pkt. 1
niniejszego rozdzialu Zamawiai4cy niezwlocznie zawiadomi wykonawcq o zlo2eniu
oferty po terminie oraz niezwlocznie zwr6ci ofertq.

23,3. Miejsce i termin otwarcia o fertt 27,OS,ZOZOr. godz. 11.00, w Dziale Zam6wie6
Publicznych Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22.

ROZDZIAT, XXru. INFOR]IIAC'E O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT
24.L. Otwarcie ofert jest jawne.
24.2. Bezposrednio przed otwarciem ofert ZamawiajEcy poda kwotq, ja k4 zamierza

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

24.3. Podczas otwarcia kopert z ofertam i, zamawiajqcy poda (odczyta) imiq i nazwisko, nazwq
[firmqJ oraz adres (siedzibqJ Wykonawcy, kt6rego oferta jest otwierana, a tak2e
informacje dotycz4ce ceny oferty, okresu gwarancji.

24 4. Niezwlocznie po otwarciu ofert zamawiai4cy zamie6ci na swojej stronie internetowej
www.zozsuchabeskidzka.pl informac.ie dotyczece:
1J kwoty, jak4 za mierza przeznaczyi na sfinansowanie zam6wienia;
2J firm oraz adres6w Wykonawc6w, kt6rzy zloiy\i oferty w terminie;
3) cen i okres6w gwarancji na wykonanie zam6wienia zawarfych w ofertach.

24.5. Zgodnie z art. 24 aa ustawy, Zamawiai4cy naipierw dokona oceny ofert, a
nastQpnie zbada, czy Wykonawca, kt6rego oferta zostala oceniona iakonaikorzystnieisza (najwyirci oceniona), nie podlega wykluczeniu (;rt. 24 ust. 1"

nik
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12-23) oraz spelnia warunki udzialu w postqpowaniu, okre5lone przez
Zamawiaiqcego w pkt 13.3.1. i 13.3.2. rozdzialu XIII SIWZ,

24.6. Z zastrueieniem Wjqtk6w okreslonych w ustawie, oferta niezgodna z ustawE Prawo
zam6wiei publicznych lub nieodpowiadaj4ca tre6ci SIWZ, podlega odrzuceniu. Wszystkie
przestanki, w przypadkach kt6rych Zamawiajqcy jest zobowiqzany do odrzucenia oferty,
zawarte se w art. 89 ustawy.

24.7 . W toku dokon),wania oceny zlo2onych ofert Zamawiajqcy moie 24d,ai udzielenia przez
Wykonawc6w wyjaSniefi dotycz4cych tre5ci zlo2onych przez nich ofert.

24.8. Zamawiaj4cy poprawi w tekScie oferty omylki, wskazane w art.87 ust. 2 ustawy,
niezwtocznie zawiadamiajqc o tym Wykonawcq, kt6rego oferta zostanie poprawiona.

24.9. W przypadku, gdynie zostanie zlo2ona 2adna oferta niepodlegaj4ca odrzuceniu,
przetarg zostanie uniewaZniony. Zamawia,Ecy uniewa2ni postgpowanie tak2e w innych
przypadkach, okreslonych w ustawie w art. 93 ust. 1 ustawy.

24.70. Zamawiajqcy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6ry zlo2y ofertq niepodlegaiEcq
odrzuceniu, i kt6ra zostanie uznana za najkorzystniejszq (uzyska najwiqksz4 Iiczbg
punkt6w przyznanych wedlug kryteri6w i+yboru oferty okre5lonych w niniejszej SIWZJ.

24.11. Zamawlai4cy przed udzleleniem zam6wienia wezwie Wykonawcq, kt6rego oferta
zostala naiwyZei oceniona, do zloienia w wyznaczonym terminie, nie kr6tszym niz
5 dni, aktualnych na dzief zloienia oSwiadczeri lub dokument6w potwierdzaiqcych
okolicznoSci, o kt6rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy (zgodnie z pkt 13,4.4
rozdzialu XIU SIWZ).

24.12. Zamawiaiqcy powiadomi o wyniku przetargu przesylaj4c zawiadomienie wszystkim
Wykonawcom, kt6rzy zloiyli oferty oraz poprzez zamieszczenie stosownei informacii w
miejscu publicznie dostqpnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowei pod

nastQpu.iEcym adresem: www.zozsuchabeskidzka.pl
24.L2.7.W przypadku dokonania wyboru najkorzystnieiszel oferty, zawiadomienie o wyniku

przetargu przesylane do Wykonaw c6w, kt6rzy zlo?yli oferty, bQdzie zawieralo
informacje, o kt6rych mowa w art. 92 ust. 1 ustawy.

ROZDZIAL XXV. OPIS KRYTERI6W, KToRYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE, SIE KIEROWAT. PRZY

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY

OFERT
25,1. Przy wyborze i ocenie zloionych ofert ZamawiaiEcy kierowae siq bQdzie
nastQpuiqcymi kryteriami:

Kryterium Cena - 6070
Kryterium ceny bqdzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez Wykonawcq w formularzu
ofertowym stanowiEcym Zal4cznik nr 1 do SIWZ, jako ceny obliczonei na podstawie kosztorysu
ofertowego uwzglqdniajqcej zakres czynno6ci niezbqdnych do wykonania opisanych w
bran2owych przedmiarach rob6t stanowiEcych zalqcznik nr 5a do SIWZ.

Punktacia za cenQ bQdzie obliczona na podstawie wzoru:

cena najniZsza spo616d ofert
D_

cena badanej oferly

Nazwa kryterium Waga
Cena 60o/o

Okres udzielonej gwarancji 40o/o

Kryterium termin udzielonel gwarancii - 4070

x 600/o

Strona 19 z 34



Krlterium udzielone.i gwarancii bqdzie rozpatrywane na podstawie zaproponowanego terminu
wydluZenia okresu gwaranc,i ponad 36 miesiqcy podany przez Wykonawcq w formuiarzu
ofertowym stanowiqcym ZalEcznik nr 1 do SIWZ.
oferowany okres gwarancji obejmuje wykonane roboty budowlane oraz zastosowane materialy

Kryterium [ylluienie okresu gwaranc ji Iloit przyznanych punkt6w

Okres Gwarancji

36 miesiqcy
36 miesiqcy + 12 miesiqcy
36 miesiqcy + 24 miesi4ce

0 punkt6w
50 punkt6w
100 punkt6w

w przypadku, gdy wykonawca zaoferuje termin gwarancji kr6tszy od okresu wymaganego przez
Zamawiai4cego (ti.36 miesigcy).iego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treiciq 5lwz.
Punktacia za termin gwarancji bqdzie obliczona na podstawie wzorui

IloSi punkt6w uzyskana przez oferenta
T= x 40o/o

Max. 100 pkt

25.2. Wynik
wynik bqdzie traktowanyjako wartoSi punktowa oferty, zaokrqglony do 2 miejsc po przecinku.
oferta, kt6ra przedstawia naikorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanyih punkt6w w
oparciu o ustalone kryteria) zostanie \znana za najkorzystniejszq, pozostale ofeity zostanq
sklasyfikowane zgodnie z ilosciq uzyskanych punkt6w. Realizacja zam6wienia zostanie
powierzona wykonawcy, kt6ry uzyska najwy2sz4 ilo6i punkt6w.

ROZDZIAL XXVI. INFORMACJA NA TEMAT MOZTIWOSCI ROZLICZANIA SI4 W WALUTACH
OBCYCH
Zamawiaj4cy bgdzie rozliczal siqz Wykonawcq wylqcznie w walucie polskiej IpLN].

ROZDZTAI XXVrr. TNFORMACIE DOTYCZ.{CE UMOWY
27,1' lstotne dla Zamawiajqcego postanowienia umowy, zawrera zalqczony do niniejszej SIWZ

wz6r umowy (zai4cznik nr 6J.
27,2, zamawiai4cy podpisze umowQ z wykonawc4, kt6ry przedlozy najkorzystnieiszq ofertq z

punktu widzenia kryterium przyjqtego w niniejszej specyfikacji
27,3, O miejscu i terminie podpisania umowy ZamawiaiEcy powiadomi odrqbnym pismem.
27,4, umowazawarta zostanie z uwzglqdnieniem postanowiefi wynikajqcych z tresci niniejszej

specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
27.5. Mo2llwo56 zmiany umowy

Zamawiajqcy dopuszcza mo2liwo56 zmiany postanowie6 umowy zgodnie z art. 144
ustawy w stosunku do treici Oferty Wykonawcy, w szczeg6lno6ci poprzez zmianq
odpowiednio sposobu realizacji rob6t, okresu i termin6w ich realizacji i/lub cenyw
nastQpuj4cych okolicznoSciach:

27.5.7. Zmiany powszechnie obowi4zuj4cych przepis6w prawa w zakresie majqcym wplyw na
realizacjq rob6t;

27 .5.2. zmiany stawki urzedowej podatku VAT, przy czym w takim przypadku zmianie ulegnie
kwota podatku VAT i kwota ceny brutto;

27.5.3.Zmiana terminu wykonania umowy z uwagi na:
a) koniecznoSi zmiany terminu przekazania pracu budowy wykonawcy przez

Zamawiaiacego, jednak w takiej sytuacji termin wykonania przedmiotu umowy nie moze
by6 dluZszy ni2 o okres przesuniqcia terminu przekazania ilacu budowy w stosunku do
okre6lonego w umowie,

bJ koniecznoSci4 wykonania rob6t zamiennych,
c) wstrzymaniem prac przez wia6ciwe organy z przyczyn niezalelnych od Wykonawcy,

K'^''
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dJ innymi przyczynami zewngtrznymi niezale2nymi od Wykonawcy i Zamawiaiacego
skutkuj4cymi niemo2liwoSciE prowadzenia prac.

27.5.4. Obiektywnie uzasadnionej decyzji Zamawiaiqcego, co do kolejno6ci realizacji rob6t;
2 7.5.5. KoniecznoSci wykonania rob6t dodatkotvych;
27.5.6. Koniecznosci wstrzymania lub przesuniqcia realizacji rob6t w zwiEzku z prowadzeniem

prac adaptacyinych. Tym samym Zamawiajqcy zastrzega, w przypadku niezbqdnej
potrzeby, mo2liwo6i wstrzymania rob6t lub ich przesuniqcie w celu prawidlowego
skoordynowania obu zadari. Skutkowa6 to bqdzie zmianq terminu wykonania umowy,
jednak w takiej sltuacji termin wykonania przedmiotu umowy nie mo2e byt dlu2szy ni2
o okres wstrzymania rob6t w stosunku do okre6lonego w umowie.

27.5.7. WysQpienia koniecznoSci wprowadzenia zmiany os6b personelu Wykonawcy;
27.5.8. Uzasadnionych, niezawinionych przez Wykonawcq przerw w realizacii umowy

spowodowanych sile wyZsze, kt6rei zaistnienie Strona jest w stanie wykaza6, co
uniemo2liwia wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ. Termin rvykonania
przedmiotu zam6wienia zostanie wydlu2ony o udokumentowany przez WykonawcQ czas
trwania sily wyiszej.

27.5.9.Zrniar.y ftchunku bankowego i innych danych zar6wno Wykonawcy, jak i Zamawiaj4cego
27.5.10.Zmianatmowy mo2e takze nast4pii w przypadkach, o kt6rych mowa w art. 144 ust. 1

pkt 2-6 ustawy.

Zmiana os6b upowaznionych do reprezentacii strony (do kontakt6w) wymaga pisemnego
powiadomienia drugiei Strony podpisanego przez osoby upowaZnione do reprezentacji
Strony, bez koniecznoSci sporz4dzania aneksu do umowy,

27.9.

27.1O.

27,11,

27.6. Informacja o formalnoSciach, lakie winny zostat dopelnione przez wykonawcQ w
celu zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego
Wykonawca, kt6rego ofertq wybrano jako najkorzystniejszA jest obowiazany do zawarcia
umowy w terminie nie kr6tszym ni2 5 dni od dnia przesiania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, z zastrze2eniem pkt 2 poniZej. Zamawiaj4cy moLe zawrzet
umowQ w sprawie zam6wienia publicznego przed uplywem tego terminu, jeSIi w
postqpowaniu o udzielenie zam6wienia zostala zlo2ona tylko jedna oferta.
W przypadku wniesienia odwolania ZamawiaiEcy nie moZe zawrzeC umowy do czasu
ogloszenia przez Kraiowe Izbq Odwolawczq rvyroku Iub postanowienia kofcz4cego
postqpowanie odwolawcze.
W przypadku, gdy okaze sig, Ze Wykonawca, kt6rego oferta zostala wybrana, przedstawil
w niei nieprawdziwe dane lub bqdzie uchylai siq od zawarcia umowy na warunkach
wynikajqcych z SIWZ, Zamawia.iEcy wybierze tQ spo616d pozostalych ofert, kt6ra
uzyskala najwy2szq ocenQ, chyba,2e w postqpowaniu przetargowym zlo2ona byla tylko
jedna oferta lub uplynie termin zwi4zania ofertE.
Wykonawcy wsp6lnie ubiegajacy siq o udzielenie zam6wienia, kt6rych oferta zostala
wybrana jako najkorzystniejsza zobowiazani bqd4 - przed podpisaniem umowy -
dorgczyt Zamawiajqcemu umowq regulujqcq wsp6lpracq tych Wykonawc6w (np. umowa
konsorcium, umowa sp6lki cy'wilnej).
Zamawiaj4cy rvymaga aby przed przekazaniem placu budowy wykonawca zlo2yi plan
BIOZ,

27.7.

27.4.

27 ,12. ZamawiaiEcy wymaga, aby przed podpisaniem umowy Wykonawca, kt6ry zlo2yi
najkorzystnieiszE ofertq i zostal wybrany do realizacji zam6wienia zlo2yi aktualnq
(wa2nq) umowq ubezpieczenia od odpowiedzialnoici cywllnel w zakresie
prowadzonej dzialalnofci zwiEzanei z przedmiotem zam6wienla w wysokoSci nie
niilszei niLTO 000,00 zl brutto,

27.L3, Zamawiajqcy uymaga, aby do 14 dni od podpisania umowy Wykonawca,kt6ry zloiyl
naikorzystniejszq ofertg i zostal wybrany do realizacji zam6wienia zto2yl aktualny pod

wzglqdem termin6w Harmonogram rzeczowo-fi nansorvy i uzyskal zatwierdzenie
Inspektora nadzoru.
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27 ,t4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, kt6rego oferta zostala uznana za
najkorzystniejszq , przedloiy zamawiajqcemu Iistq os6b wyznaczonych do wykonywania
niniejszego zam6wienia, zatrudnionych na podstawie umowy o pracq.

ROZDZIAT, XXVIII. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEI PRZYSLUGUTACYCH
WYKONAWCOM WTOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMoWIENIA PUBLICZNiGb
28.1. Zasady, terminy oraz spos6b korzystania ze srodk6w ochrony prawnej szczeg6lowo

regulu.jE przepisy dzialu VI ustawy - Srodki ochrony prawnej (art. 1-7g _ l;B g
ustawy).

28.2. srodki ochrony prawnej okreSlone w dziale VI przysiugu.iq wykonawcy, uczestnikowi
konkursu, a tak2e innemu podmiotowi, iezeli ma lub mial intires w uzyskaniu danego
zam6wienia oraz poni6sl lub mo2e ponieSi szkodq w wyniku naruszenia przez
Zamawiaiqcego przepis6w ustawy.

28.3. srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu oraz srwZ, przysrugujq
r6wnie2 organizacjom wpisanym na listq organizacji uprawnionych do *nor-r"ni"
6rodk6w ochrony prawnej, prowadzonq przez prezesa urzqdu zam6wie6 publicznych.

28.4. Terminy wnoszenia odwolari :

28.4.1. Odwolanie wnosi siq:
w terminie 5 dni od dnia przeslania informac.ii o czynno6ci Zamawiai4cego stanowi4cej
podstawq jego wniesienia - ieieli zostaly przeslane w spos6b okre6lony w art. 180 ust. 5
ustawy zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeieli zostaly przeslane w inny spos6b,

28.4.2. 0dwolanie wobec tresci ogloszenia o zam6wieniu oraz wobec postanowiefi 5lwZ, wnosi
siq w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia ogioszenia w Biuletynie Zam6wieri

Publicznych lub SIWZ na stronie internetowei.
28.4.3. Odwolanie wobec czynnoSci innych nii okre3lone w pkL 4.1. i 4.2. wnosi siq:

w terminie 5 dni od dnia, w kt6rym powziqto lub przy zachowaniu nale2ytej staranno6ci
mo2na bylo powziqi wiadomoS6 o okolicznoSciach stanowiacych podstawq jego
wniesienia.

28.5. Odwolanie przyslugu)e wyl4cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci
Zamawiajqcego podjqtej w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia rub zaniechania
czynnoSci, do kt6rej Zamawiaiqcy jest zobowi4zany na podstawie ustawy.

28.5.1. odwolanie powinno wskazywai czynno6ci lub zaniechanie czynnosci zamawia.iEcego,
kt6rej zarzuca siq niezgodno6i z przepisami ustawy , zawierat zwigzle przedstawieiie
zarzut6w, okreSlai 24danie oraz wskazywai okolicznoSci faktyczne i prawne
uzasadniaj4ce wniesienie odwolania.

28.5.2. 0dwolanie wnosi siq do Prezesa Izby w formie pisemnej lub postaci elektronicznej,
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 16wnowainego srodka,
spelniajqcego wymagania dla tego rodzaju podpisu

28.5.3. Odwolanie podlega rozpoznaniu, jeieli:
aJ nie zawiera brak6w formalnych;
bJ uiszczono wpis fwpis uiszcza siq najp6zniej do dnia up]ywu terminu do wniesienia

odwolania, a dow6d jego uiszczenia doi4cza siq do odwolania).
28.5.4. 0dwoluj4cy prz esyla kopiq odwolania Zamawiajqcemu przed uplywem terminu do

wniesienia odwolania w taki spos6b, aby m6gi on zapozna6 siq z jego tre5ci4 przed
uplywem tego terminu. Domniemywa sig, i2 Zamawiajqcy m69l zapoznai siq i tresci4
odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jeteli przeslanie jego kopii
nastapilo przed uplywem terminu do iego wniesienia przy u2yciu 5rodk6wkomunikacji
elektronicznei.

28 6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postqpowania odwoiawczego przysluguje
skarga do sqdu.

28 6.1. w postqpowaniu toczacym siQ wskutek wniesienia skargi stosuje siq odpowiednio
przepisy ustawy z dnia lT ristopada 1964 r. - Kodeks postqpowania cywilnego o apelac.ii,
jeieli przepisy ustawy nie stanowiq inaczej.le2eli koniec terminu do wykoninia
czynnosci przypada na sobotg rub dzieri ustawowo wolny od pracy, termin uptywa dnia
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nastqpnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
28.6.2. Skargg wnosi sig do sqdu wla6ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania

zamawiajEcego za po6rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dorqczenia
orzeczenia lzby, przesylajqce jednoczeSnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zloienie
skargi w plac6wce pocztowei operatora wyznaczonego jest r6wnoznaczne z jej
wniesieniem,

28.6.3

28.6.4

28.6.5

28.7.t

28.7.2

W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargq mo2e wnieS6 takZe prezes Urzqdu.
Prezes Urzqdu moZe takze przyst4pii do toczqcego siq postepowania. Do czynno6ci
podejmowanych przez Prezesa Urzedu stosuje sig odpowiednio przepisy ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. - Kodeks postqpowania cywilnego o prokuraturze.
Skarga powinna czynii zado56 wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz
zawiera( oznaczenie zaskarZonego orzeczenia, przytoczenie zarzut6w, zwiqzle ich
uzasadnienie, wskazanie dowod6w, a takZe wniosek o uchylenie orzeczenia Iub zmianq
orzeczenia w caloSci Iub w czqSci.
W postgpowaniu toczecym siq na skutek wniesienia skargi nie moZna rozszerzyt. i4dania
odwolania ani wystqpowa6 z nowymi 2qdaniami.
Wykonawca mo2e w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowai
zamawiaj4cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnoSci podjqtej przez niego lub
zaniechaniu czynnoSci, do kt6rej jest on zobowiqzany na podstawie ustawy, na kt6re nie
przysluguje odwolanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.
W przypadku uznania zasadnoSci przekazanej informacji zamawiajAcy powtarza
czynnoS6 albo dokonuje czynnoSci zaniechanej, informujEc o tym wykonawc6w w spos6b
przewidziany w ustawie dla tej czynnoSci.
Na czynno6ci, o kt6rych mowa powy2ej, nie przysluguje odwolanie, z zastrzeieniem art.
180 ust 2 ustawy.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maiE przepisy ustawy Prawo
zam6wierl publicznych oraz Kodeks cywilny.

ROZDZIAT, XXIX. POSTANOWIENIA KONCOWE
29.!, Zasady udostqpniania dokument6w

Uczestnicy postQpowania oraz osoby trzecie ma,4 prawo wglqdu do treSci protokolu oraz
ofert w trakcie prowadzonego postgpowania, z wyiatkiem dokument6w stanowiqcych
zal4czniki do protokolu fiawne po zako6czeniu postqpowania), z Wm ite oferry
udostqpniane sE od dnia ich ot',varcia z wylqczeniem informacji stanowiqcych ta,emnicQ
przedsiQbiorstwa w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i
dokument6w lub informacji zastrz e2onych przez uczestnik6w postqpowania

2 9,2. Udostgpnienie zainteresowanym odbylvai siq bqdzie wg poni2szych zasad:
Zamawiajqcy udostQpnia wskazane dokumenty po zloZeniu pisemnego lrmiosku
Zamawiajqcy wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostQpnianych dokument6w
zgodnych z wnioskiem Zamawiajacy wyznaczy czlonka komisji, w kt6rego obecnoSci
udostgpnione zostanq dokumenty Udostepnienie mo2e mrei miejsce rvylEcznie w
siedzibie Zamawiaj4cego oraz w czasie godzin jego urzqdowania

29.3. Calo56 postqpowania prowadzona.iest w jqzyku polskim, dotyczy to r6wnie2 wszelkiej
korespondencji oraz porozumiewania siq pomigdzy Zamawiajqcym a WykonawcE

ROZDZIAI. XXX. KLAUZULA INFORMACYINA NA PODSTAWIE ART, 13 RODO,
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2076/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych
osobowych iw sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych) [Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,,RODO", informujq, 2e:
. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zesp6l Opieki Zdrowotnei w Suchei

Beskidzkiej z siedzibq w Suche; Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22;
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' Wyja'nieniet informacja w qtm zakresie jest wymagana, jeieli w odniesieniu do danego odministrqtora lub podmiotu
przetwarzajqcego istnieje obowiqzek wyznaczenio inspektora ochrony danych osobowych,
" Wyjoinienie: skorzystonie z prqwq do sprostowania nie moie skutkowat zmianq wyniku postepowania
o udzielenie zqmdwienia publicznego ani zmionq postqnowiefi umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moie
naruszai integrqlnolci protokoh oroz jego zolqcznikdw,
-"- Wyjainienie: prawo do ogroniczenia przetwarzonia nie ma zostosowonia w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze irodk'w ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prqwnej,lub z
uwagi na wqine wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paistwa czlonkowskiego.
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inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej jest Pan Marek
Sadowski email masad@zozsuchabeskidzka.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bqd4 na podstawie art.6 ust. 1lit. c RODO w celu
zwiqzanym zw f w postqpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bqdE osoby lub podmioty, kt6rym udostqpniona
zostanie dokumentacia postQpowania w oparciu o art. B oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zam6wiefl publicznych (Dz.U.z2019 r. poz.1.843), dalej ,,ustawa
Pzp";
Pani/Pana dane osobowe bqd4 przechowl'wane, zgodnie z art.97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4Iat od dnia zakoficzenia postqpowania o udzielenie zam6wienia, a jeZeli czas trwania
umowy przekracza 4lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;
obowiqzek podania przez Paniq/Pana danych osobowych bezpoSrednio Pani/Pana
dotyczqcych jest wymogiem ustawoi4J,rm okre6lonym w przepisach usta\,ry Pzp, zwi4zanym
z udzialem w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje niepodania
okre6lonych danych nynikajq z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bqd4 podejmowane w spos6b
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Panr/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostqpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych;* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ";
- na podstawie art. 1B RODO prawo 24dania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobourych z zastrzeieniem 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 przetwatzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza przepisy
RODO;

nie przysluguje Pani/Panu:
- w zwi4zku z art. 17 ust.3lit. b, d lub e RODO prawo do usuniqcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osoborvych, o kt6rym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyi podstaw4 prawnE przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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