
Zesp6l Opieki Zdrowotnej
w Suchei Beskidzkiej

ul. Szpitalna 22

Znak: ZOZ.Y.07o /DZP /62 /20 Sucha Beskidzka dnia 17.08.2020r.

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNK6W

ZANIOWIENIA

Dotyczy postQpowania prowadzonego w trybie:

przetargu nieograniczonego
o udzielenie zam6wienia publicznego o warto5ci szacunkowej poniZej prog6w okre6lonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp,

na:

,,Modernizacia urzqdzefi stacii transformatorowei w Szpitalu

w Suchei Beskidzkiei"

Ogloszenie o zam6wieniu zostalo opublikowane w Biuletynie Zam6wieri Publicznych w dniu
ll08f.poanr 51565I . r"ywieszone na tablicy ogloszef wsiedzibie ZamawiaiEcego wmiejscu
publicznie dostqpnym w dn iu 4{ 0l . lD r. oraz na stronie internetowei \4,\Mwzozsuchabeskidzka.pl

w dniu 1(D }D
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ZawartoS6 specyfi kacii:

1. Postanowienia SIWZ
2 . Zalqcznik nr 1

3. Zai4cznik nr 1a
4 . Zal4cznik nr 2

5 . Zal4cznik nr 2a

6 . Za+Ecznik nt 3

7 . Zalqcznik nr 4
B. Zalqcznik nr 5

9. Zalqcznik nr 6

Rozdzialy od I do XXV
Formularz oferty
Formularz asortymentowo- cenowy
0Swiadczenie Wykonawcy dotycz4ce przeslanek wykluczenia z
postgpowania
0Swiadczenie Wykonawcy dotyczEce speiniania
warunk6w udzialu w postqpowaniu
Wz6r umowy
OSwiadczenie RODO
Informacia w sprawie grupy kapitaiowej
Przedmiar rob6t.

Specyfikacja istotnych warunk6w zam6wienia zawiera 11 stron.
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POSTANOWIENIA
SPECYFIKAC'I ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWTENIA

(srwz)

ROZDZTAT, r. ZAMAWrAf.qCy (NAZWA I ADRES)
Zesp6l Opieki Zdrowotnei

ul. Szpitalna 22,34-2OO Sucha Beskidzka
rEL: (033) a72-3r-oo

e'mail: zozsuchabeskidzka@wp,pl
http / / www.zozsuchabeskidzka.pt

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

ROZDZIAT, II. TRYB UDZIETENIA ZAM6WIENIA PUBLICZNEGO
7.2 Tryb udzielenia zam6wienia
Zam6wienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawE z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wiefi
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2079 r. po2.1843J, zwan4 dalej ,,ustawE", w trybie przetargu
nieograniczonego. Warto6i zam6wienia nie przekracza 16wnowarto6i kwoty okreSlonej 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.
7.4 Podstawa prawna opracowania SIWZ:
. ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp, (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ),
. RozporzEdzenie Ministra Rozwoju z dnia26lipca 2016r. oraz Ministra PrzedsiQbiorczoSci i
Technologii z dnia 16 paZdziernika 2018 roku, w sprawie rodzaj6w dokument6w, jakich mo2e 24dad
zamawiajqcy od wykonawcy w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz. U. z 27 lipca 2076r. poz.
1726 orazD.U.z 77 paidziernika 2078 r., po2.7993),
. Rozporzedzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie
Sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowiqcego podstawq przeliczenia wartoSci Zam6wieri
Publicznych lDz. U. z 2079r. poz. 2453),
. Rozporzqdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 76 grudnia 2019r. w sprawie kwot
wartoSci Zam6wiefi oraz konkurs6w, od kt6rych jest uzale2niony obowi4zek przekazywania ogloszefi
UOPWE (Dz. U. z 2019r. po2.2450),
. Kodeks Cywilny,
. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwei konkurencji [t.j. Dz.U. 22079 r.
Nr poz. 1010 ze zmJ
1.5 W niniejszej procedurze przetargowej Zamawiaj4cy bqdzie jednakowo traktowal wszystkie
podmioty ubiega.iace siq o zam6wienie publiczne, zapewniajac zachowanie uczciwej konkurencji i
r6wne traktowanie oraz zgodnie z zasadami proporcjonalnoSci iprzejrzystoSci.
1.6 Oferenci ponoszq wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zloZeniem oferfy. Zaleca sig,
aby oferent zdobyl wszelkie informacje, kt6re mog4 by6 konieczne do przygotowania oferty oraz
podpisania umowy.
1.7. Przygotowuiec ofertq wykonawca winien dokladnie zapoznat siQ z zawartosci4 wszystkich

dokument6w skladaj4cych siq na SIWZ, kt6rq nale2y odczyywat wraz z ewentualnymi
modyfikac.iami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiaj4cego.

1.8 Formularz specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia iest udostQpniany
zainteresowan)rm oferentom w siedzibie zamawia.jqcego, 34-200 Sucha Beskidzka ul.
Szpitalna 22, Blok "B", pietro IV, oraz na stronie internetowej www.zozsuchabeskidzka.ol.

I
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ROZDZIAt, III. OPIS PRZEDMIOTU ZAM6WIENIA
3.1. Przedmiotem zam6wienia .iest wyb6r Wykonawcy, kt6ry wykona na rzecz Zamawia,acego ti.
Zespoiu Opieki Zdrowotnej, modernizacje urzqdzefi stacji transformatorowe.i w Szpitalu w Suchej
Beskidzkiej, okreilone we Wsp6lnym Slowniku Zam6wieri (CPVI jako 50532400-7

2 ) C-r-aaAla'^^' 
^hic 

nr odmintrr zrmAurianir zrruiora zrlrarnilr nr 1a I
przedmiotu zam6wienia proiekt budowlanv rvs od 1do 8 oraz przedmiar rob6t stanowiqcy
zalqcznik nr 6 do SIWZ.
3.3. Obowiqzki Wykonawcy:

. wykonawca udzieli min. 3-letnie, gwarancji na wykonanq modernizacie,
r Zamawia.i4cy wyznaczy miejsce skladowania odpad6w, Wykonawca zobowiqzany jest na

wlasny koszt i wlasnymi Srodkami do ich usuniqcia,
. Wykonawca zapewni zasilanie z agregatu prqdotw6rczego przenosnego, zabezpieczaj4cego

dzialalnoii szpitala (wraz z dostawq paliwaJ,
. prace zwi}zane z modernizacja odbywac siq muszq w trakcie normalnego funkcjonowania

Szpitala,
. calodobowy nadz6r nad pracE agregatu i zasilaniem szpitala,
. dokonanie wszelkich koniecznych odplatnych uzgodnief i wylqczefi z operatorem systemu

dystrybucyjnego Tauron,
o wla6ciwe utrzymanie i zabezpieczenie placu modernizac.ii,
. umoZliwienia wstQpu na plac remontu pracownikom organ6w pafistwowego nadzoru

budowlanego i wyznaczonym pracownikom Zamawiaj4cego,
. przestrzegania zasad Srodowiskowych obowi4zuj4cych u ZamawiajEcego,
. uporzadkowania terenu po zakoficzeniu rob6t, pozostawienie go w

stanie z przed rozpoczgcia rob6! odnowienie pomieszczenia, w kt6rym byia prowadzona
modernizacja i przekazania Zamawiajqcemu w terminie
ustalonym na odbi6r rob6t,

. zapewnienia warunk6w bezpieczeristwa bhp i p.poit, zgodnie z wymogami
obowiazu)4cymi u Zamawiaj4cego, okreSlonymi w $ 7 projektu umowy,

. opracowanie instrukcji ruchowej pomiedzy uzytkownikiem a operatorem Tauron,

. opracowanie wszelkiej niezbqdnej dokumentacji do odbioru przedmiotu zam6wienia,

. opracowaniedokumentacji powykonawczei,

. w razie wystApienia wad i usterek powykonawczych usuniqcia ich w terminie do 7 dni.
3.4. Zamawiajqcy wyznaczy inspektora nadzoru do kontroli prowadzonych rob6t.
3. 5. Cena oferty.
3.5.1.Zamawiajqcy informuie, ie cena za wykonanie zam6wienia iest cenE podana w ofercie

przetargowej. Wykonawca iest zobowi4zany do podania i4cznej ceny wraz z nale'nym
podatkiem VAT na dzieri skladania oferty przetargowe) za wykonanie rob6t objqtych
niniejszym zam6wieniem (zgodnie ze wzorem oferty przetargowej zal4cznik Nr 1 do SIWZ).

3.5.2. Zakres rob6t, kt6ry jest podstawE do okreSlenia tei ceny, musi by6 zgodny z zakresem rob6t
okre6lonym w przedmiarze rob6t.

3.5.3. Cena musi zawierai wszelkie koszty zwi4zane z realizacjE zadania..

3.5.4.Cena musi by6 wyra2ona w zlotych polskich niezaleinie od wchodz4cych w niej sklad
element6w. Tak obliczona cena bqdzie brana pod uwagQ w trakcie wyboru oferty
najkorzystnieiszej.

3.5.5. Cena okre6lona wedlug wymog6w okreSlonych powy?ei przez WykonawcQ zostanie
ustalona na okres wa2noSci umowy i nie bqdzie podlegala zmianom.

3.6. Terminy obowiQzuiece przy wykonaniu zam6wienia.
3.6.1. Planowany termin podpisania umowy z wybranym oferentem - 5 dni od daty ogloszenia

wyniku postqpowania.
3.6.2. Planowany termin rozpoczqcia prac - od 02.1,0.2020r.
3.6.3. Termin realizacji maksymalnie do 3 dni tj. do 04.70.2020r.
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Warunki platno5ci - przelewem w terminie 60 dni od daty odbioru rob6t iwystawienia
faktury.
Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert czgSciowych.
Zamawiaiqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
Zamawiajqcy nie przewiduje udzielenia zam6wieri, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7
(zam6wienie dodatkowe).
ZamawiajEcy nie zastrzega obowiEzku osobistego wykonania przez wykonawcq
kluczowych czg5ci zam6wienia.
Zamawia)4cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
ZamawiaiAcy nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu w postqpowaniu.

3.7.
J.O.

3.9.

3.13.
3.74.
3.15.

ROZDZIAL V. Warunki udzialu w postQpowaniu i podstawy wykluczenia
5.1.0 udzielenie zam6wienia mog4 ubiegat siq wykonawcy, kt6rzy nie podlegajE wykluczeniu oraz
spelniaj4 warunki udzialu w postqpowaniu.
5.2. Warunki udzialu w postQpowaniu:
5.2.1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre6lonej dzialalno6ci zawodowej, o ile wynika
to z odrqbnych przepis6w:

Zamawiajacy nie okre6lil warunku w tym zakresie.
5.2.2. sytuacja ekonomiczna Iub finansowa:

ZamawiaiEcy nie okreSlii warunku w tym zakresie.
5.2.3. zdolnoS6 techniczna lub zawodowa:

ZamawiajEcy nie okreSlil warunku w tym zakresie.
ROZDZIAL VL Oswiadczenia lub dokumenty potwierdzai4ce spelnianie warunk6w udzialu w

postgpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
6.1. Do oferty ka2dy wykonawca musi dolqczy6 aktualne na dzieri sktadania ofert oiwiadczenie w

zakresie wskazanym w zalqczniku nr 2 i 2a do specyfikacji. Informacie zawarte w
oSwiadczeniu bgdq stanowi6 wstQpne potwierdzenie, 2e wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz speinia warunki udzialu w postqpowaniu.

6.2. W przypadku wsp6lnego ubiegania siq o zam6wienie przez wykonawc6w oSwiadczenie, o

kt6rym mowa w punkcie 6.1 specyfikacji sklada kaZdy z wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych
sig o zam6wienie, 0Swiadczenie to ma potwierdzai spelnianie warunk6w udzialu w
postqpowaniu w zakresie, w lrt6rym kaidy z wykonawc6w wykazuie spelnianie warunk6w
udzialu w postqpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.3. Zamawiajqcy nie \,!ymaga zamieszczenia informacji o podwykonawcach w o6wiadczeniu, o

kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacii, w celu uykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia z udzialu w postepowaniu.

6.4. Wykonawca, kt6ry powotuje siq na zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia w zakresie, w jakim powoluje siq na

ich zasoby, warunk6w udziatu w postqpowaniu sktada takze o6wiadczenie, o kt6rym mowa w
punkcie 6.1 specyfikacji, dotyczEce tych podmiot6w.

6.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informac.ii, o

kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 usta\ ry, zobowi4zany bgdzie do przekazania

Zamawiajqcemu oSwiadczenia o przynalezno6ci lub braku przynale2noSci do tej samej
grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zlo?eniem
oSwiadczenia, wykonawca moie przedstawi6 dowody, 2e powiqzania z innym wykonawcq
nie prowadzq do zakl6cenia konkurencii w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia.

6.6. W zakresie nie uregulowanym specyfikacj4, zastosowanie maiE przepisy Rozporzqdzenia

Ministra Rozwoiu z dnia 26lipca 2016 r. w sprawie rodzaj6w dokument6w, iakich moze

2qdat zamawiaj4cy od wykonawcy w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia oraz Ministra
i

t strona5zll'
I

rtt:'

3.6.4.

3.10.

ROZDZIAL IV. Okres obowiEzywania umowy:
Umowa z wybranym Wykonawcq zostanie zawarta na czas okre6lony - makymalnie do 04.10.2020r.
( z uwzglqdnieniem warunk6w zmiany terminu okre6lonych w projekcie umowy).



PrzedsiqbiorczoSci iTechnologii z dnia 15 paZdziernika 2018 roku.
6.7, Wykonawcy mogq wsp6lnie ubiegai siq o udzielenie zam6wienia w rozumieniu art. 23 ust. 1

ustawy.
6.7.1. Wykonawcy wsp6lnie ubiegaiAcy siq o udzielenie zam6wienia publicznego (np.

czlonkowie konsorcjum, przedsiqbiorcy prowadzqcy dzialalnoSi w formie sp6lki
cywilnejJ sa zobowi4zani ustanowit Pelnomocnika do reprezentowania ich w
postepowaniu albo do reprezentowania ich w postqpowaniu i do zawarcia umowy.

6.7.2. W takim przypadku wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy siq o udzielenie zam6wienia
publicznego sq zobowiqzani do zloienia w ofercie Pelnomocnictwa ustanawiajacego
Peinomocnika, o kt6rym mowa w rozdziale VIII specyfikacji. Pelnomocnictwo powinno
zawierat umocowanie do reprezentowania w postepowaniu lub do reprezentowania w
postepowaniu i zawarcia umowy.

6.8. KLAUZULA INFORMACYJNA NA PODSTAWIE ART. 13 RODO.
zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [uE) 2076/679 z dniazT
kwietnia 2076 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrekrywy 95/46/WE (ogblne
rozporzEdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 719 z 04.05.20-16, str. 1J, dalej ,,R0DO,,, informujq,

' administratorem Pani/Pana danych osobowych jest zesp6l opieki Zdrowotnei w suchei
Beskidzkiei z siedzibq w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22;

' inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole opieki Zdrowotnej jest Pan Marek Sadowski
email masad@zozsuchabeskidzka.pl

' Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bqd4 na podstawie aft. 6 ust. 1 lit. c RoDo w celu
zwi4zanym zw fw postqpowaniem o udzielenie zam6wienra publicznego;

. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bqdq osoby lub podmioty, kt6rym udostqpniona
zostanie dokumentacja postQpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 2g
stycznia 2004 r. - Prawo zam6wie6 publicznych (Dz. tJ. z 2017 r. poz.1,ST9 i2018J, dale.i ,,ustawa
Prp";

' Pani/Pana dane osobowe bqd4 przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy pzp, przez okres 4
lat od dnia zakoticzenia postqpowania o udzielenie zam6wienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4lala, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

' obowiqzek podania przez Paniq/Pana danych osobowych bezpo6rednio Pani/Pana dotyczqcych
jest wymogiem ustawowym okre5lonym w przepisach ustawy pzp, zwr4zanym z udzialem w
postQpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego; konsela,vencje niepodania okrejlonych
danych wynikaj4 z ustawy Pzp;

' w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bqd4 podejmowane w spos6b
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 R0DO;. posiada Pani/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. 18 RODO prawo 24dania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadk6w, o kt6rych mowa w art. 1g ust. j RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu ochrony Danych 0sobowych, gdy uzna
Pani/Pan, 2e przetwarzanie 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 osobowych, o kt6rym mowa w art.20 RODO;

- na podstawie art, 2L RoDo prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdy2 podstawq prawnq przetwarzania pani/pana danyih osobowych lest art. 6 ust. 1 tit. c
RODO.

I
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ROZDZIAL VII. Informacie o sposobie porozumiewania siq Zamawiaiqcego z wykonawcami,
przekazywania oswiadczefi lub dokumentbw oraz wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania sie z wykonawcami

7.1.W niniejszym postqpowaniu o6wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje sA
przekazyrarane drogq elektronicznq. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. leZeli
zamawiaj4cy lub wykonawca przekazujq oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za posrednictwem Srodk6w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z
dnia 18 lipca 2OOZ r. o Swiadczeniu uslug drogq elektronicznE, kazda ze stron na iEdanie
drugiej strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

7.2.Ofefia musi byi zlo2ona w formie pisemnej.
7.3. Korespondencjq w formie pisemnej wykonawcy s4 zobowiqzani wysylai bqdZ skladad na

adres: Zesp6i Opieki Zdrowotnei Sekretariat Blok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22,34-200 Sucha
Beskidzka

7.4. Korespondencjq w formie elektronicznej naleZy kierowaf na adres: zozsuchabeskidzka(owp.ol
7.5. Przesianie korespondencji na inny adres lub numer niz zostalo to okreslone powy2ej mo2e

skutkowad tym, Ze zamawiaiAcy nie bQdzie m6gi zapoznai siq z treSci4 przekazanej informacji
we wla6ciwym terminie.

7.7. Wykonawcy mogE zwr6ci6 siq do zamawiajqcego o !v),laSnienie tre6ci specyfikacji. WyjaSnienia
tre6ci specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany bqda dokonywane zgodnie z art. 38 ustawy.
Zamawiaiqcy preferuje korespondencjg w formie elektronicznej. Wnioski o wyjaSnienie treSci
specyfikacji naleiy przesyla6 na adres mailoruy podany w punkcie 6.5 w formie umo2liwiajqcej
kopiowanie tre6ci pisma i wklejenie jej do innego dokumentu.
Wnioski izapl,tania nale2y skladat do korica dnia, w kt6ryrn uplywa polowa terminu na

sk,ladanie oferr rj. do ....'.,/.....08.2 020r.
7.8. Kontakt w sprawach zwi4zanych z wyjaSnianiem tre6ci specyfikacji:

tel. (33) 872-33-23- Sabina Steczeh Agnieszka Hajdyla, Agnieszka Pajerska.
ROZDZIAT vIIL Termin zwiqzania ofert4.

Wykonawca pozosta,e zwi4zany zloionq ofertE przez okres 30 dni od uplywu terminu skladania
o fert.

ROZDZIAL IX. Spos6b przygotowania oferty.
9.1. Ofertq nale2y sporzqdzit w jgzyku polskim, w formie pisemnej.
9.2. Do oferty naleiy dolqczyt nastqpujqce dokumenty:

9.2.1. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania wykonawcy
formularz oferty, sporzqdzony wedlug wzoru stanowiEcego zal4cznik nr 1do
specyfikacji.

9.2.2. Wypelniony i podpisany przez osoby upowaZnione do reprezentowania wykonawcy
zalqcznik nr 1a oraz przedmiar rob6t zalEcznik nr 6.

9.2.3. O6wiadczenia wymienione w punkcie 6.1 specyfikacji ( zalqcznik nr 2 i 2a do SIWZJ.

9.2.4. Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postqpowaniu albo do
reprezentowania wykonawcy w postepowaniu i zawarcia umowy, ie2eli osoba
reprezentujqca wykonawcq w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia nie jest wskazana
jako upowaZniona do jego reprezentacji we wla6ciwym re,estrze lub ewidencji
dzialalnoSci gospodarczej.

9.2.5. Zal4cznlk nr 4 - o6wiadczenie RODO.

9.3. Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty byly ponumerowane.
9.4. Wskazane jest aby wszystkie strony oferty byly zszyte, zbindowane lub w inny spos6b trwale

zlqczone w celu zapobie2enia ich dekompletacji.
9.5. Wszelkie poprawki lub zmiany treSci kt6regokolwiek dokumentu wchodzEcego w sklad oferty

musz4 by6 parafowane wlasnorgcznie przez osobq upowa2nion4 do reprezentowania
wykonawcy.

9.6. Wskazane jest aby pierwsz4 stronq oferty przetargowej stanowil spis tre6ci zawierajqcy wykaz
dokumentdw wchodzqcych w sklad oferry, z podaniem numeru strony oferty, na kt6rei dany
dokument sig znaiduje oraz ilo56 wszystkich stron oferty.
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' wyjainienie: informacja w tym zokresie jest wmogana, je,eli w odniesieniu do danego administrqtora lub podmiotu
przetwonajqcego istnieje obowiq2ek wyznaczenio inspektora ochrony danych osobowch,
" WyjoSnienie: skorzystanie z prowo do sprostowania nie moae skutkowat zmionq wyniku postepowanio
o udzielenie zam6wienia publicznego ani zmionq postanowiefi umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moie
norusza. integrolnolci protokolu oroz jego zalqcznikdw.
"'Wyialnienie: pra$ro do ogrqniczenio przetwarzonia nie mo zastosowanio w odniesieniu do przechowywonio, \q celu
zopewnienio korzystanio ze irodk6w ochrony prownej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wo,ne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub parlstwa czlonkowskiego,

9.7. Przedstawienie propozycil rozwiqzafi alternatywnych lub wariantowych nie bqdzie brane pod
uwagg i spowoduje odrzucenie oferty.

9.8. Wykonawcy ponoszE wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zloZeniem oferty.
9.9. Ka2dy wykonawcamoie zlo|y6 tylko jednq ofertq.
9.10. Zamawiajqcy nie uiawni informacji stanowi4cych tajemnicA przedsigbiorstwa w rozumieniu

przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je2eli wykonawca nie p6lniei niZ w terminie
skladania oferl zaslrze?e,2e nie mogq one byi udostqpnione oraz wyka|e, ie zastrzeZone
informacje stanowia tajemnicA przedsiqbiorstwa. W takim wypadku wskazane iest, aby oferta
skladala siq z dw6ch rozdzielonych czq6ci. Czq56 pierwsza oznaczona napisem ,,Dokumenty
jawne" powinna zawierad wszystkie wymagane dokumenty okreSlone w specyfikacji, z
wyiEtkiem informacji bqdqcych w ocenie wykonawcy tajemnica przedsigbiorstwa. Informacje
stanowiAce tajemnicq przedsigbiorstwa powinny byi zloione w drugiej czq6ci oferty
oznaczonej napisem ,,lnformacje zaslrzezone". W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy
odpowiednio poufno6ci informac,i, ZamawiajEcy nie bierze odpowiedzialno5ci za ewentualne
ujawnienie ich tre6ci. Wykonawca nie moie zastrzec informacji, o kt6rych mowa w art. 86 ust.
4 ustawy.

9.11. Wykonawca mo2e zmieni6 lub wycofa6 ofertg przed uplywem terminu skladania ofert. W
przypadku zmiany oferty wykonawca winien zlo2yi jednoznaczne pisemne o6wiadczenie o
tym co ijak zostalo zmienione oraz dokumenty wymagane w zwi4zku ze zmianq. Caio36
powinna by( zlo2ona w kopercie oznakowanej ,,ZMIANA OFERTY". Wszystkie wymagania
dotyczqce skladania ofert dotycza r6wniei przypadku zmiany oferty. w przypadku wycofania
oferty wykonawca winien zlo2yi jednoznaczne pisemne oSwiadczenie o wycofaniu oferty.
Podczas otwarcia ofert Zamawiajqcy sprawdzi skuteczno6i zloionego otiwiadczenia w
powi4zaniu z dokumentami zloionymi w ofercie, kt6rej dotyczy wycofanie. W przypadku
skutecznego wycofania oferty informacje w niei zawarte nie zostanE odczltane - zostanie ona
zwr6cona wykonawcy.

9.12.W przypadku zlo2enia oferty, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u zamawiaiEcego
obowiEzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w iuslug, zamawiaj4cy w
celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionei w niej ceny podatek od towar6w i uslug,
kt6ry mialby obowiqzek rozliczyt zgodnie z tymi przepisami. wykonawca, skladajqc ofertg,
winien poinformowa6 Zamawiai4cego, czy wyb6r oferty bqdzie prowadzit do powstania u
zamawiai4cego obowiqzku podatkowego, wskazujqc nazwq (rodzai) towaru Iub uslugi, kt6rych
dostawa lub 6wiadczenie bqdzie prowadzi6 do jego powstania, oraz wskazujqc ich warto56 bez
kwoty podatku. leieli zloiono oferte, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u
Zamawiai4cego obowiEzku podatkowego zgodnie z przeprsami o podatku od towa16w i uslug,
do ceny naikorzystnieiszej oferty lub oferty z nainizszq cen4 dolicza siq podatek od towar6w i
usiug, kt6ry zamawiai4cy mialby obowi4zek rozliczy( zgodnie z tymi przepisami. w zwiqzku z
tym, w takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcq w ofercie jako ,,cena brutto"
nie mo2e zawierai podatku VAT, l<t6ry zamawiaiEcy bqdzie mial ob owi4zek rozliczyi.

9.13. ofertQ nale2y zloiyt w zamkniQte.i kopercie. Koperta powinna byi zamkniqti w spos6b
gwarantui4cy zachowanie w poufnoSci jej zawartoSci oraz zabezpieczaj4cy jej nienaruszalnoSi
do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna byi zaadresowana wedlug poni2szego wzoru:
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Nazwa iadres wykonawcy
ZESP6L OPIEKI ZDROWOTNEJ

DZIAL ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
34-200 SUCHA BESKIDZIG, ul. Szpitalna 22

OFERTA W POSTEPOWANIU NA:
Modernizacia urz4dzefi stacii transformatorowei w Szpitalu

w Suchei Beskidzkiei

Nr sprawy: ZOZ.V.0L0/DZP /62/20
Nie otwierad przed 09.09,2020 r. godz. 11:00*

Dosta do Sekretariatu blok C, I I tro

papadfu 1niary temiru *ladaria oJert raleil wpivi obowi4iaj4y (aktaalry) tennin

9.1.4. Wskazane jest, aby wykonawca umie6cii w kopercie zawierajqcej ofertg r6wnie2 osobnq
kopertQ zawieraieca dokumenty zastrzezone, jeZeli zachodzi przypadek okre6lony w punkcie
9.10.

ROzDzlAL x. Termin oraz mieisce skladania i otwarcia ofert.
10.1 Miejsce itermin skiadania ofert.

Oferty nale2y skladai w Sekretariacie Zespolu Opieki Zdrowotnei w Suchei Beskidzkiej, Blok C,

I pigtro, ul. Szpitalna 22,34-200 Sucha Beskidzka, nie p62niej ni2 do dnia 09.09.2020 r. godz.
10:00. Oferty zioZone po terminie zostan4 zwr6cone zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy.

10.2. Mieisce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert odbqdzie siq w dniu 09.09.2020r. godz. 11:00, w Dziale Zam6wieri
Publicznych Zespolu 0pieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22.
Podczas otwarcia ofert zamawiaiecy poda informacje okreSlone w art. 86 ust.4 ustawy.

10.3. Niezwlocznie po otlvarciu ofert ZamawiaiEcy zamiesci na stronie internetowej informacje
dotycz4ce:
al kwoty, jakE zamierza przeznaczy6 na sfinansowanie zam6wienia;
bl firm oraz adres6w r,qrkonawc6w,l*6rzy zloiyli oferty w terminie;
cl ceny i warunk6w platnoSci zawartych w ofertach.
Informacje te zostana zamieszczone na stronie internetowej www.zozsuchabeskidzka.pl w
miejscu, w kt6rym zostalo zamieszczone ogloszenie o przedmiotowym postepowaniu.

ROZDZIAL XI. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz spos6b oceny ofert.
l.Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie.

Kryteria oceny Ranga Spos6b oceny
Ceno

8Oo/o

ZOo/o
Wg wzoru

2.Spos6b obliczania wartoSci punktowei poszcze96lnych kryteri6w,

A. Cena oferty Cnx 100 otk. =Cx Ranga (80%J
CK

gdzie'. Cn - najniZsza cena zlo2ona w caloSci zam6wienia
Ck - cena proponowana przez danego oferenta
C - ilo6t punkt6w uzyskanych przez oferenta

B. Okres gwarancii
Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesiqcy. Dlu2szy bqdzie oceniany wg wzoru
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Gk;<l-O0-:Ptk- = F x Ranga (20%)
Gn

gdzie : Gn - najdluzszy termin zlo2ony w calosci zam6wienia
Gk - termin proponowany przez danego oferenta

F - iloSi punkt6w uzyskanych przez oferenta

ROZDZIAL XII. Informacie o formalnosciach, iakie powinny zostad dopelnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego.

72.7. Zamaw iaj4cy poinformuie ni ezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:
72.7.7.wyborze najkorzystniejszej oferty, podajqc nazwq albo imiq i nazwisko, siedzibq albo

miejsce zamieszkania i adres, jeieli iest mieiscem wykonywania dzialalnosci
wykonawcy, kt6rego ofertq wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy, je2eli sq miejscami wykonyrarania dzialalno6ci
wykonawc6w, kt6rzy zloiyli oferty, a tak2e punktacjg przyznanq ofertom w kazdym
kryterium oceny ofert i iEczna punktacjq,

12.1.2. wykonawcach, kt6rzy zostali wykluczeni,
12.1.3. wykonawcach, kt6rych oferty zostaty odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w

przypadkach, o kt6rych mowa w art. 89 ust.4 i 5, braku r6wnowa2no6ci lub braku
spelniania wymaga6 dotycz4cych wydajno6ci lub funkcjonalnoSci,

12.1.4. uniewa2nieniu postgpowania
- poda,Ac uzasadnienie faktyczne i prawne.
Informacje, o kt6rych mowa powy;ej. zostana zamieszczone na stronie internetowei.

12.2. Zamawiaj4cy prze6le umowg wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana albo zaprosi go do
swojej siedziby w celu podpisania umowy.

12.3.W przypadku wyboru oferty zlozonej przez wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych siq
o udzielenie zam6wienia publicznego zamawiaiEcy moie iqdat - przed zawarciem umowy -
umowy regulujqcej wsp6lpracq tych wykonawc6w.

ROZDZIAI, Xlll. Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy.
W niniejszym postQpowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia naleiytego wykonania
umowy.

ROZDZIAL XIV. Wz6r umowy.
14.1. Wz6r umowy stanowi zalqcznik nr 3 do specyfikacji.
14.2.Przed podpisaniem umowy wykonawca, kt6rego oferta zostala uznana za na)korzystniejszq,

przedlo|y Zamawiajqcemu listq os6b wyznaczonych do wykon),wania niniejszego zam6wienia,
zatrudnionych na podstawie umowy o pracQ.

ROZDZIAT XV. Srodki ochrony prawnei.
Wykonawcy przysiugujq przewidziane w ustawie Srodki ochrony prawnej w postaci odwolania
oraz skargi do sEdu. Szczeg6iowe zasady wnoszenia Srodk6w ochrony prawnej oraz postQpowania
toczonego wskutek ich wniesienia okreSla Dzial VI ustawy.
Srodki ochrony prawnej wobec ogioszenia o zam6wieniu i specyfikacji przyslugujq r6wniei
organizacjom wpisanym na listQ, o kt6rej mowa w art. 154 pkt S ustawy.

ROZDZIAT. XVI. INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWC6W
16.1. Wykonawca moie powierzy6 wykonanie czqsci zam6wienia podwykonawcy.
16.2. wykonawca, kt6ry zamierza wykonywa6 zam6wienie przy udziale podwykonawcy, musi

wyra2nie w ofercie wskaza6, jak4 czqS6 (zakres zam6wienia) wytonywai bqazie w jego
imieniu podwykonawca oraz poda6 pelna nazwq podwykonawcy. Nale2y w tym celu
wypelni6 odpowiedni punkt formularza oferty, stanowiEcego zalqcznik nr 1 do srwz. w
przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykon),wai zam6wienia przy udziale
podwykonawc6w, nale2y wpisa6 w formularzu ,,nie dotyczy',. 

.f eieli Wykonawca zostawi
ten punkt niewypelniony (puste poleJ, Zamawiajq cy rzna, iz zam6wienie zostanie
wykonane silami wlasnymi tj. bez udzialu podwykonawc6w.

16.3. zamawiai4cy 2qda' aby przed przystapieniem do wykonania zam6wienia wykonawca, o ile

I
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s4 iuZ znane, podai nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawc6w
i os6b do kontaktu z nim| zaanga2owanych w wykonanie zam6wienia. Wykonawca
zobowiqzany 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 p62niejszym okresie zamierza
powierzyi realizacie zam6wienia.

16.4. le2eli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kt6rego zasoby
Wykonawca powob.wat siQ, na zasadach okre5lonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spelniania warunk6w udziatu w postqpowaniu, Wykonawca iest obowiezany
wykazat Zamawiajqcemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym ni2 podwykonawca, na kt6rego zasoby
Wykonawca powot),lval siq w trakcie postqpowania o udzielenie zam6wienia.

16.5. Powierzenie wykonania czqSci zam6wienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnoSci za nalezyte wykonanie tego zam6wienia.
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