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Postepowanie nr l/PN/2019 Specyfi kocj a I stotnyc h W o ru n k6w Za m 6wien ia

2.

r. ZAMAWTAJACY

Nazwa i adres zamawiaiecego
21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ

ul. F. Rzewuskiego 8, 28-100 Busko-Zdrdj
N I P : 655-16 -65-77 0; REGO N : 290524853;
www.szpita lwo iskowv. p I

e-mail: biuro@szpita lwoiskowv.pl
tel. 4t-37 82417 fax: 41-37 80332
godziny pracy: 7oo-1500

Strona internetowa na kt6rej udostqpniane sE zamdwienia publiczne:
http://bip.szpita lwoiskowv.pllprzeta rei.php

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1) 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ ul. F. Rzewuskiego 8, 28-100

Busko-Zdr6j (dolej: ,,Zamawiajqcy") przetwarza dane zawarte w ofertach albo wnioskach
o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego,
znajdujqce siq w publicznie dostqpnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sqdowy, Centralna
Ewidencja i Informacja o Dzialalno6ci Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu
prowadzenia postepowai w sprawie zam6wienia publicznego na postawie przepis6w
ustawy z dnia 29 stycznia 2AO4r. Prawo zam6wieri publicznych (t.j. Dz. U.z2OL8 r. poz.
1986, z p62n. zm.). W5r6d tych informacji mogq pojawii siq dane, kt6re na gruncie
Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2Ot6 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95146/WE (dalej ,,RODO"), majq charakter danych osobowych;

2) w Swietle powy2szego Zamawiajqcy informuje,2e:
a) administratorem danych osobowych (dalej: ,,Administrator/')jest 21 Wojskowy Szpital

Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny 5P ZOZ ul. F. Rzewuskiego 8, 28-100 Busko-Zdr6j,
wpisany do Rejestru Stowarzyszeri, innych Organizacji Spolecznych i Zawodowych,
Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zaklad6w Opieki Zdrowotnej prowadzonego
przez Sqd Rejonowy w Kielcach, x Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod nr KRS 0000003727,REGON: 290524853, NIP:6551665170.

a) w sprawach zwiqzanych z Pani/Pana danymi proszq kontaktowai siq z Inspektorem
Ochrony Danych (dalej ,,lOD", kontakt pisemny za pomoca poczty tradycyjnej na adres:
21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ ul. F. Rzewuskiego 8, 28-
100 Busko-Zdr6j e-mail: iod@szpitalwoiskowv.pl, tel. 41-3780943,

b) dane osobowe zawarte w ofertach sA przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1

lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbqdne do wypefnienia obowiqzku prawnego
ciq2qcego na administratorze,

c) przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. postqpowania mie3ci siq
w zakresie dziafalnoSci statutowej Szpitala, ujawnionym w Krajowym Rejestrze
Sqdowym. Przetwarzanie tych danych jest niezbqdne, aby Szpital m6gl prawidtowo
wypelniai nalo2one na niego obowiqzki,

d) odbiorcq Pani/Pana danych osobowych bgdq upowa2nieni pracownicy Szpitala
prowadzqcy postQpowania o rrrdzielenie zam6wienia publicznego, dzialajqcq pod
adresem : http://bip.szpitalwoiskowv. pllprzeta rei.ph p

e) Pani/Pana dane osobowe bqdq przechowywane:
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przez okres 4 lat od dnia zakofczenia postqpowania o udzielenie zam6wienia
publicznego,

je2eli czas trwania umowy przekracza 4 lata - przez caty czas trwania umowy,
f) posiada Pani/Pan prawo dostqpu do tre$ci swoich danych oraz prawo ich

sprostowania, usuniqcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

g) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna pani/pan, i2
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza przepisy o96lnego
rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub ustawy
z dnia 10 maja 20L8 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. zzoLg r. poz. 1000),

h) podanie przez Pana/Paniq danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest
Pan/Pani zobowiqzana do ich podania, a konsekwencjq niepodania danych osobowych
bqdzie niemo2liwo6i oceny ofer-t i zawarcia umowy,

i) dane udostqpnione przez Paniq/Pana nie bqdq podlegaly profilowaniu,
j) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywai danych osobowych do pafistwa

trzeciego lub organizacji miqdzynarodowej,
k) Zamawiajqcy doktada wszelkich starafi, aby zapewnii wszelkie Srodki fizycznej,

technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy
umySlnym zniszczeniem, przypadkowq utratq, zmianq, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostqpem, zgodnie ze wszystkimiobowiqzujqcymi przepisami.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMoWIENIA

1. Postqpowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawozam6wiedpublicznych (tekstjednolityDz. |J.22078r.pal.7986)dalej ,,ustowapzp",a
tak2e wydane na podstawie niniejszej ustawy, Rozporzqdzenia wykonawcze dotyczqce
przedmiotowego zam6wienia publicznego, a zwlaszcza:

L) Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj6w dokument6w,
jakich mo2e 2qdai Zamawiajqcy od Wykonawcy w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia
(Dz. U. z2016 r. poz. 1126);

2) Rozporzqdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 28 grudnia 2OL7 r. w sprawie 6redniego
kursu zlotego w stosunku do euro stanowiqcego podstawq przeliczania wartoSci
zam6wiefi publicznych (Dz. U. z2O!7 r. poz. 2a771;

3) Rozporzqdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 22 grudnia 20t7 r. w sprawie kwot
wartoSci zam6wiefi oraz konkurs6w, od kt6rych jest uzale2niony obowiqzek
przekazywania ogloszef Urzqdowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U.22017 r. poz. 24791;

4) Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju 226lipca 2OL6 r. w sprawie wykazu rob6t budowlanych
(Dz. U. z2O16 r. poz. 1125),

Postqpowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o warto6ci mniejszej ni2

kwoty okreSlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zam6wienia publicznego: art. 10 ust. ! oraz art. 39
- 46 ustawy Pzp.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ, zastosowanie majq przepisy ustawy Pzp.

Zamawiajqcy nie przewiduje:

1) udzielenia zam6wieri polegajqcych na powtorzeniu podobnych rob6t budowlanych
o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp;

2) mo2liwodci zawarcia umowy ramowej;

2.

3.

4.

5.
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Postepowonie nr 1/PN/2019 Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zom1wienia

3) skladania ofert czq6ciowych;

4) skladania ofert wariantowych;

5) aukcji elektronicznej;

6) zwrotu koszt6w udziafu w postqpowaniu;

7) rozliczenia w walutach obcych.

6. Zamawiajqcy nie zastrzega obowiqzku osobistego wykonania przez Wykonawcq kluczowych
czqSci zam6wienia.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAM6WENIA

1. Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie zam6wienia w formule ,,zaprojektuj i wykonaj" dla
inwestycji: ,,Modernizacja ukladu wentylacji mechanicznej kuchni w 21 Wojskowym Szpitalu
Uzd rowiskowo-Re ha bi litacyjnego SP ZOZ w Busku-Zd roj u".

2. Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia stanowi program funkcjonalno-u2ytkowy zwany
dalej ,,PFU" bedqcy zal. nr 1 do SIWZ.

3. Realizacja przedmiotu zam6wienia obejmuje:

1) wykonanie dokumentacjiprojektowej na podstawie PFU;

2) dostawq, monta2 oraz czynnoSci regulacyjne zapewniajqce nale2yte funkcjonowanie
ukfadu wentylacji mechanicznej na podstawie wykonanej i zaakceptowanej przez
Za mawiajqcego dokumentacji projektowej.

4. Wykonywane roboty instalacyjne odbywai siq od poniedziafku do soboty na czynnym
obiekcie w godzinach od 7-ej do 19-ej, oraz w innych godzinach po wczeSniejszym zgfoszeniu i

uzyskaniu zgody ze strony Zamawiajqcego;

5. Wizia lokalna:

1) w celu zminimalizowania ryzyka zwiqzanego z faktycznym rozmiarem prac niezbqdnych
do wykonania zam6wienia, oraz do przygotowania oferty i zawarcia umowy, Zamawiajqcy
umo2liwia Wykonawcom sprawdzenie w terenie warunk6w wykonania zam6wienia
poprzez przeprowadzenie wizji lokalnej przedmiotu zam6wienia;

2) spotkanie odbqdzie siq w dniu L7.Ot.2O!9 roku w siedzibie Zamawiajqcego przy ul.
F. Rzewuskiego 8 - zbi6rka uczestnik6w w bud. OPAL pok6j nr 16 o godz. 10:00;

3) Zamawiajqcy podczas wizji lokalnej na terenie przyszfej budowy udzieli wszelkich
i nfo rma cj i d o p recyzow ujqcyc h szczeg6hl ro b6t b ud owla nyc h;

4) uczestnik wizji lokalnej bqdzie m6gl zadawai pytania, a Zamawiajqcy na podstawie art. 38
ust.2 ustawy Pzp zadane pytania wrazz udzielonymi odpowiedziami zamie6ci na swojej
stronie internetowej.

6. Wvnagrodzenie rvczaltowe:

1) cena oferty ma charakter wynagrodzenia ryczattowego i zgodnie z zapisem art. 632
Kodeksu cywilnego, przyjmujqcy zam6wienie nie mo2e |qdat podwy2szenia
wynagrodzenia z tytulu realizacji umowy zgodnie z dokumentacjq projektowq
i specyfikacja technicznE wykonania i odbioru rob6t, chocia2by w czasie zawarcia umowy
nie mo2na byfo przewidziei rozmiaru lub koszt6w prac;

2) Zamawiajqcy wyklucza mo2liwoSi domagania siq zaptaty za prace dodatkowe,
w przypadku, gdy te prace sq naturalnq konsekwencjq procesu budowlanego i w
naturalny spos6b z niego wynikajq. Dotyczq takich sytuacji, kt6re Wykonawca rob6t
dysponujqcy dokumentacjE technicznq powinien przewidziei jako konieczne do
wykonania mimo,2e dokumentacja ich nie przewiduje.
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9.

7. Czas montaiu ukladu wentvlacii mechanicznei kuchrni:

1) Zamawiajqcy okre5la czas do 2L dni jako najdfuiszy okres wykonania czynnogci
okre6lonych w pkt. 3 ppkt 2 niniejszego rozdzialu;

2) Zamawiajqcy umo2liwia Wykonawcy, kt6ry bqdzie w stanie wykonai w ramach
zaproponowanej ceny ofertowej czynno5ci monta2u w krdtszym terminie - uzyskanie
dodatkowej punktacji zgodnie z zapisem rozdz. Xilt pkt. 3 ppkt 2) S|WZ.

8. Gwarancia iakoici i rekoimia:

1) Wykonawca udzieli Zamawiajqcemu na wszystkie urzqdzenia bqdqce przedmiotem
zam6wienia gwarancji nie mniejszej ni2 24 m-ce;

2) Zamawiajqcy umo2liwia Wykonawcy, kt6ry bqdzie w stanie udzielii w ramach
zaproponowanej ceny ofertowej dlu2szej gwarancji jako6ci - uzyskanie dodatkowej
punktacji zgodnie z zapisem rozdz. Xttt pkt. 3 ppkt 3)S|WZ.

3) okres rqkojmi za wady bqdzie r6wny okresowi udzielonej gwarancji jako6ci. Udzielona
gwarancja jakoSci i rqkojmia za wady oznaczajq, 2e Wykonawca ponosi6 bqdzie pelnq
odpowiedzialnoSi za zaoferowany przedmiot zamowienia;

4) okres rqkojmi i gwarancji jako5ci rozpoczyna sw6j bieg od daty protok6larnego
bezusterkowego odbioru zainstalowanych urzqdzeri;

5) okres gwarancji mo2e ulegai wydtuieniu o czas wykonywanych napraw;

6) w przypadku zgloszenia awarii, Wykonawca zobowiqzuje siq do jej usuniqcia w terminie
nie dluiszym ni2 okreSlony w zlo2onej ofercie Wykonawcy - od momentu zgloszenia;

7) Wykonawca udzieli na pi6mie Zamawiajqcemu gwarancji jako6ci na zainstalowane
urzqdzenia zgodnie z zal. nr 10 odwiadczenie gwarancyjne Wykonawcy.

Czas usuniecia awarii w okresie gwarancvinvm okre$lonvm w pkt. 8 ninieiszego rozdzialu;

3.) Zamawiajqcy okreSla czas do 72 godzin jako maksymalny czas usuniqcia awarii tj.
przywrocenia sprawno5ci technicznej urzqdzeniu i oddania sprawnego do u2ytkowania
Zamawiajqcemu;

2) Zamawiajqcy umo2liwia Wykonawcy, kt6ry bqdzie w stanie wykonai w ramach
zaproponowanej ceny ofertowej czynno5ci usuniqcia awarii w krdtszym terminie -
uzyskanie dodatkowej punktacji zgodnie z zapisem rozdz. Xlll pkt. 3 ppkt 4) S|WZ.

Serwis posprzeda2nv:

1.) Zamawiajqcy umo2liwia Wykonawcy, ktdry w ramach zaproponowanej ceny ofertowej
zapewni nieodplatny serwis posprzeda2ny dla urzqdzeri, kt6ry bqdzie r6wny okresowi
gwarancji jakoSci zgodnie z pkt. 8 niniejszego rozdzialu - uzyskanie dodatkowej punktacji
zgodnie z zapisem rozdz. Xlll pkt. 3 ppkt 5) SIWZ,

2) serwis posprzedainy dotyczyl bqdzie w szczegdlno6ci wykonywania czynno$ci:

a) zgodnie z zaleceniami producenta ale nie rzadziej nii co 6 miesiqcy;

b) sprawowania opieki ikontroli nad prawidlowym funkcjonowaniem urzqdzed poprzez:

- ich przeglqd techniczny,

- wykonywanie czynno$ci konserwacyjnych i regulacyjnych z wymianq filtr6w oraz
innych elementdw podlegajqcych zuiyciu w fiakcie eksploatacji zgodnie z

zaleceniami producenta i uwagami u2ytkownika,

- sprawdzenie szczelno$ci instalacji zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o
substancjach zubo2ajqcych warstwq ozonowq oraz o niekt6rych fluorowanych
gazach cieplarnianych (Dz.U. 2015 paz. 887 z poin. zm.),

sporzqdzenie protokolu z przeprowadzonych czynnoSci;

3) termin wykonania czynno6ci okreflonych w ppkt. 2) bqdzie kaidorazowo uzgadniany

6lStrona
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11.

Postqpowanie nr I/P N/2019 S pecyfi kocj o I stotnyc h W aru n k6w Zo m 6wi en io

przez strony przyszfej umowy.

Podwykonawstwo:

1) wykonawca moie powierzyi wykonanie czesci zam6wienia podwykonawcy;
2) Wykonawca w takim przypadku zobowiqzany jest do wskazania w oSwiadczeniach

Wykonawcy (zal. nr 3 i4 do SIWZ) skladanym na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy pzp:

a) informacji o podwykonawcy/ach poprzez podanie nazwy firmy oraz

b) zafo2enie oSwiadczenia, 2e nie zachodzq podstawy wykluczenia podwykonawcy z
postqpowania o udzielenie zam6wienia;

3) Wykonawca ponosi pelnq odpowiedzialnoii za wla6ciwe i terminowe wykonanie calego
przedmiotu umowy, w tym takie odpowiedzialnoii za jako$i, terminowoSi oraz
bezpieczeristwo dostaw wykonywanych przez podwykonawcow.

Obowiazki Wvkonawcv wvnikaiace z art. 29 ust. 3a ustawv pzp:

1) wym6g okreSlony w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp dotyczy sytuacji, w ktdrej Wykonawca
bqdzie pozyskiwal personel, zatrudnial osoby do realizacji zam6wienia, na czas jego
wykonywania. Natomiast w sytuacji, kiedy Wykonawca bqdzie wykonywaf zamowienie
lub jego czq6i, samodzielnie przy udziale wsp6lnik6w - to w6wczas jest to calkowicie
dopuszczane i nie musizatrudnii os6b na umowq o pracq;

2) Zamawiajqcy w przedmiotowym postqpowaniu na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp
wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy zatrudnienia os6b wykonujqcych czynnodci w
trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia na podstawie umowy o pracq w sposdb
okre6lony w art. 22 I 7 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 201,4 r.

poz. 1502, ze zm.);

3) powy2szy warunek zostanie spelniony poprzez zatrudnienie pracownik6w na umowe
o pracq/ nowych pracownik6w lub wyznaczenle do realizacji zam6wienia zatrudnionych
iu| u Wykonawcy z wyfqczeniem kadry kierowniczej, iniynier6w, majstrow oraz
pracownik6w administracji;

4) rodzaj czynnofci niezbqdnych do realizacji zam6wienia przez osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracq to czynno(ci szczeg6towe okre6lone w dokumentacji
projektowej a w szczeg6lnofci:

a) roboty przygotowawcze i rozbiorkowe,

b) roboty monta2owe,

c) roboty instalacyjne elektryczne,

d) roboty instalacyjne sanitarne,

e) roboty wykodczeniowe;

5) szczeg6ty zobowiqzafi Wykonawcy wynikajqcych z art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp zawiera 5 19
projektu umowy - zal. nr 9 do SIWZ.

Ubezpiecz_enie od odpowiedzialnoici cvwilnei:
Zamawiajqcy wymaga od wykonawcy, kt6rego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy do przedloZenia polisy ubezpieczenia lub innego
dokument potwierdzajqcego, 2e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej
w zakresie prowadzonej przez siebie dzialalno6ci gospodarczej na kwotq nie mniejszq ni2
warto6d brutto zlo2onej oferty. Ubezpieczenie to musi obejmowai r6wniei dzialania
podwykonawc6w. W przypadku nie objqcia polisq ubezpieczeniowq od odpowiedzialnodci
cywilnej calego okresu trwania zam6wienia, Wykonawca zobowiqzany jest okazad
Zamawiajqcemu nowE polisq ubezpieczeniowq w okreSlonym powyiej zakresie, najp6iniej w
ostatnim dniu obowiqzywania poprzedniej umowy ubezpieczeniowej.

Szczegdlowe warunki realizacji przedmiotu zamowienia zostafy okre6lone w projekcie
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umowy - zal. nr 9 do SIWZ.

15' Nazwy i kody dotyczqce przedmiotu zam6wienia okre$lone we Wsp6lnym Slowniku Zam6wieri
Publicznych (CPV):

1) gl6wny kod CPV:45000000-7 Roboty budowlane

2) dodatkowe kody CPV:

a) a5311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

b) 45331220-4 I nsta lowa nie urzqdzeri kl imatyzacyjnych,

c) 397 t7200-3 Urzqdzenia klimatyzacyjne,

d) 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,

e) 45400000-1 Roboty wykodczeniowe w zakresie obiekt6w budowlanych,
f) 7L250000-5 Ustugi architektoniczne, in2ynieryjne i pomiarowe,
gl 7261.1000-6 Usfugiw zakresie wsparcia technicznego.

IV. TERMIN WYKONANIAZAMoWIENIA

Wykonawca zobowiqzany jest do zrealizowania zam6wienia w dw6ch etapach:

1) Etap | - Wykonanie dokumentacji projektowej w terminie 30 dni od dnia zawarcia
umowy;

2l Etap ll - Monta2 ukladu wentylacji mechanicznej w terminie:
a) 14. dnijako najkr6tszy termin wykonania rob6t,

b) 21. dnijako najdfu2szy termin wykonania rob6t,

ale nie wcze$niej ni2 od dnia 23.04.20L9 roku.

v. WARUNKT UDZ|ATU W POSTEPOWAN|U ORAZ POD$TAWY WYKTUCZENIA

1. Zgodnie zart.22 ustawy Pzp, o udzielenie zam6wienia mo2e ubiegai siq Wykonawca, kt6ry:
1) nie podlega wykluczeniu z powodu niespelnienia warunk6w okre6lonych w art. 24 ust. 1

oraz ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiajqcy uzna, 2e Wykonawca nie podlega wykluczeniu
z postqpowania, je2eli z przedstawionych przez Wykonawce o6wiadczefi i dokumentdw,
kt6re okreSlone zostaty w rozdz. Vl: pkt 2 ppkt 1), pkt 3 oraz pkt 4 ppkt 2) treSci SIWZ,
wynikai bqdzie, ie nie wystqpujq uwarunkowania okre6lone w art. 24 ust. 1 pkt L2-23
oraz w ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

2l spelnia warunki udziafu w postqpowaniu okreSlone przez Zamawiajqcego na podstawie
art. 25 ust. 1- pkt 1) ustawy Pzp, kt6re okre6lone zostaty w rozdz. Vl pkt 4 ppkt 1) SIWZ tj.
w zakresie:

a) kompetencji lub uprawniefi do prowadzenia okre5lonej dzialalnoSci zawodowej, o ile
wynika to z odrqbnych przepis6w:

Zamawiajqcy nie wyznacza szczeg6lowego warunku w tym zakresie,

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiajqcy nie wyznacza szczegolowego warunku w tym zakresie,

c) zdolno6ci technicznej lub zawodowej:
Wykonawca wyka2e siq:
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do6wiadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich piqciu lat przed uplywem
terminu skladania ofert, a je2eli okres prowadzenia dzialalno$ci jest kr6tszy - w
tym okresietwraz z podaniem rodzaju rob6t budowlanych, warto$ci, daty, miejsca
wykonania i podmiotdw, na rzecz kt6rych roboty te zostaly wykonane. Za roboty
budowlane odpowiadajqce swoim rodzajem i wartosciE stanowiqcym przedmiot
zamowienia uwa2a siq co najmniej 1 robote budowlanq polegajqcq na instalacji
wentylacii mechanicznei z montaiem centrali wentylacyjnej o wartoSci co
naimniej 80 tys. zfotych brutto, z zafqczeniem dowod6w okreSlajqcych czy ta
robota budowlana zostala wykonana nale2ycie, w szczeg6lnoSci informacji o tym
czy robota zostala wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i

prawidlowo ukoticzona, przy czym dowodami, o kt6rych mowa, sq referencje bqdi
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt6rego roboty budowlane
byly wykonywane, a je2eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskai tych dokument6w - inne dokumenty -
wykaz rob6t budowlanych - zal. nr 7 do S|WZ,

2e dysponuje lub bqdzie dysponowai minimum jednq osobq posiadajqcq:
> uprawnienia budowlane do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie do projektowania w zakresie instalacji i urzqdzef
wentylacyjnych, wodociqgowych i kanalizacyjnych, bez ogranicze6, zgodnie z

Rozporzqdzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11.09.2014 roku w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.u. z 2074 r.
poz. 7278)lub odpowiadajqce im wa2ne uprawnienia budowlane, kt6re zostaty
wydane na podstawie wczeSniej obowiqzujqcych przepis6w,

> uprawnienia budowlane do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie do kierowania robotami w zakresie instalacji i urzqdzeri
wentylacyjnych, wodociqgowych i kanalizacyjnych, bez ogranicze6, zgodnie z

Rozporzqdzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11.09.2014 roku w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.lJ. z 2074 r.
poz. 7278)lub odpowiadajqce im wa2ne uprawnienia budowlane, kt6re zostaty
wydane na podstawie wcze6niej obowiqzujqcych przepis6w,

> uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoSci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzef cieplnych, wentylacyjnych,
wodociqgowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie ustawy z dnia
07.07.L994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r. poz. 7409 z pdin. zm.) lub
odpowiadajqce im wa2ne uprawnienia, kt6re zostaly wydane na podstawie
wczeSn iej obowiqzujqcych przepis6w,

z zalqczeniem wykazu os6b, kt6re bqdq uczestniczyi w wykonaniu zam6wienia -
zal. nr 8 do SIWZ., kt6re bqdq uczestniczyi w wykonywaniu zam6wienia z

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wyksztalcenia niezbqdnego
do wykonania zam6wienia, a takie zakresu wykonywanych przez nich czynno$ci,

wrazz informacjq o podstawie do dysponowania tymiosobamil.
Oferta wsp6lna - art. 23 ustawy Pzp:

1) Wykonawcy - konsorcja, sp6lki cywilne mogq ubiegai siq o udzielenie zam6wienia, pod
warunkiem:

t Zamawiajqcy dopuszcza tqczenie uprawniefi w kilku specjalno$ciach przez jednq osobq pod warunkiem,
2e osoba ta bqdzie posiadafa wymagane uprawnienia i do:iwiadczenie.

2.
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a) spefnienia warunk6w udzialu w postqpowaniu przez konsorcjum/sp6lkq,
b) zloienia o$wiadczenia o spelnianiu warunk6w udzialu w postqpowaniu przez

konsorcjum/ sp6lkq, oraz

c) zloienia oSwiadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postqpowania przez kaidego
konsorcja nta/wsp6lnika sp6f ki cywil nej;

2l podmioty wskazane w ppkt. 1 zobowiqzane sq:

a) do ustanawiania pelnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postqpowaniu
o udzielenie zam6wienia publicznego, kt6re musizostai zfo2one wrazzofertq,

b) aby na dokumencie pelnomocnictwa, w imieniu podmiot6w wsp6lnie ubiegajqcych siq
o udzielenie zam6wienia, podpisaty siq osoby, kt6re sq uprawnione do dziatania
w im ien i u poszczegolnych Wykonawc6w/wsp6l n i k6w sp6f ki cywilnej,

c) dolqczyi do oferty pelnomocnictwo rodzajowe obejmujqce umocowanie do
okreSlonego rodzaju czynnofci w przypadku poSwiadczenia za zgodnoSi z oryginalem
kopii dokument6w przez osoby nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym ) Wykonawcy/sp6lki cywil nej

d) aby pelnomocnictwo do reprezentowania Wykonawc6w/wsp6lnik6w sp6fki cywilnej
bylo przedstawione w formie oryginalu lub kopii po$wiadczonej za zgodno(i
z oryginalem przez notariusza. Wszelka korespondencja prowadzona bqdzie wylqcznie
z pelnomocnikiem.

3. Poleganie na zdolno5ciach technicznych lub zawodowych, sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotow -aft.22a ustawy Pzp:

1-) Wykonawca moie w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu,
w odniesieniu do czqSci zam6wienia polega6 na zdolnoSciach technicznych innych
podmiot6w, niezale2nie od charakteru prawnego lqczqcych go z nim stosunk6w
prawnych;

2l Wykonawca, kt6ry powoluje siq na zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powofuje
siq na ich zasoby, warunk6w udziatu w postqpowaniu zamieszcza informacje o tych
podmiotach w zal. nr 3 i 4 do SIWZ, oraz przedstawia dokumenty tych podmiotdw
wskazane w pkt. 1 ppkt 2 lit. c) niniejszego rozdziafu;

3) w celu oceny, czy Wykonawca polegajqc na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiot6w
na zasadach okre6lonych w art. 22a ustawy Pzp, bqdzie dysponowaf niezbqdnymi
zasobami w stopniu umoiliwiajqcym nale2yte wykonanie zam6wienia publicznego oraz
oceny, czy stosunek lqczqcy Wykonawcq z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostgp do ich zasob6w, Zamawiajqcy 2qda:

a) o$wiadczenia o zobowiqzaniu podmiotu trzeciego - zal. nr 6 do S|WZ, oraz

b) dokument6w, kt6re okre6lajq w szczeg6lnoSci:

zakres udostqpnianych zasob6w,

spos6b wykorzystania zasob6w innego podmiotu przez Wykonawcq przy
wykonywa niu zam6wienia,

zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zam6wienia;
4) jeieli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kt6rego zasoby

Wykonawca powotywal siq, na zasadach okre6lonych w art. 22a ust. 1-, w celu wykazania
spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu, Wykonawca jest obowiqzany wykazai
Zamawiajqcemu, 2e proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym ni2 podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca
powolywal siq w trakcie postqpowania o udzielenie zam6wienia;
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5) je2eli zdolno6ci techniczne podmiotu, o kt6rym mowa w ppkt. 1-, nie potwierdzajE
spelnienia przez WykonawcQ warunk6w udziafu w postqpowaniu lub zachodzq wobec
tych podmiot6w podstawy wykluczenia, Zamawiajqcy 2qda, aby Wykonawca w terminie
okreSlonym przez Zamawiajqcego:

a) zastqpif ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
b) zobowiqzal siq do osobistego wykonania odpowiedniej czqici zam6wienia, je2eli

wyka2e zdolnoScitechniczne o kt6rych mowa w ppkt. 1;

6) Wykonawca polegajqcy na zasobach innych podmiot6w, przedstawia kopie dokument6w
dotyczqcych innych podmiot6w, poSwiadczane za zgodnoSi z oryginalem przez te
podmioty;

7) Wykonawca powolujqc siq na zasoby innych podmiot6w powinien wykazai
Zamawiajqcemu, 2e bqdzie w stanie dysponowai w trakcie realizacji zam6wienia
udostqpnianym mu potencjalem w spos6b realny i nie mo2e to byi tylko pozornym
udostqpnieniem okreSlonych dokument6w Wykonawcy w trakcie prowadzenia procedury
przetargowej;

8) je2eli powierzenie podwykonawcy wykonania czqSci zam6wienia nastqpuje w trakcie jego
realizacji, Wykonawca przedstawia Zamawiajqcemu oSwiadczenie, o kt6rym mowa w art.
25a ust. 1, potwierdzajqce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

4. Postanowienia dotyczqce skladania dokument6w przez Wykonawc6w majqcych siedzibq lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej polskiej:

1) w przypadku, gdy ofertq sklada Wykonawca:
a) z Unii Europejskiej, spoza obszaru RP, Zamawiajqcy wymaga aktualnej decyzjiwydanej

przez wla6ciwy organ danego kraju o zatwierdzeniu zakladu w zakresie czqSci
zam6wienia lub rodzaju 2ywnoSci (grupy produkt6w) obejmujqcych tq czq$i
zam6wienia.

b) z kraj6w trzecich, Zamawiajqcy wymaga aktualnej decyzji wydanej przez wfaSciwy
organ w danym kraju o dopuszczeniu zaktadu do produkcji i na eksport na rynki innych
kraj6w (w tym kraj6w Unii Europejskiej) w zakresie czqSci zam6wienia lub rodzaju
2ywno5ci (grupy produkt6w) obejmujqcych tq czqSi zam6wienia;

2) na potwierdzenie, 2e Wykonawca majqcy siedzibq lub miejsce zamieszkania poza
ten^orium Rzeczypospolitej Polskiej nie podlega wykluczeniu z powodu niespefnienia
warunk6w okre6lonych w art. 24 ust. 7 oraz ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca zamiast
dokument6w, kt6re okreSlone zostaty w SIWZ rozdz. Vl pkt 4 ppkt 2:

- sklada dokument/y wystawione w kraju, w kt6rym Wykonawca ma siedzibq lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajqce, 2e nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogloszono upadloSci, wystawiony nie wcze5niej ni2 6 m-cy przed uptywem terminu
skladania ofert;

3) je2eli w kraju, w kt6rym Wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument dotyczy, nie wydaje siq dokument6w, o kt6rych
mowa w ppkt. 1, zastqpuje siq je dokumentem zawierajqcym odpowiednio oSwiadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub
o6wiadczenie osoby, kt6rej dokument mial dotyczyi, zlo2one przed notariuszem lub przed
organem sqdowym, administracyjnym albo organem samorzqdu zawodowego lub
gospodarczego wla6ciwym ze wzglqdu na siedzibq lub miejsce zamieszkania Wykonawcy
lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawiony nie wczeiniej ni2 6 m-cy przed uptywem
terminu skladania oferU

4) w przypadku wqtpliwo6ci co do treSci dokument6w zlo2onych przez Wykonawcq,
Zamawiajqcy mo2e zwr6cii siq do wla5ciwych organ6w odpowiednio kraju, w kt6rym
Wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
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kt6rej dokument dotyczy, o udzielenie niezbqdnych
dokumentu;

5) Zamawiajqcy wymaga aby dokumenty od zagranicznego

informacji dotyczqcych tego

Wykonawcy byty zfo2one wraz
z tfumaczeniem na jqzyk polski.

5. Spos6b dokonania oceny oSwiadczeri i dokument6w niezbqdnych do przeprowadzenia
postqpowania i wyboru najkorzystniejszej oferty:
1) ocena spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu

dokonana zostanie w oparciu o przedlo2one dokumenty/oSwiadczenia w formule:
spelnia/nie spelnia;

2) z tre$ci zlo2onych dokument6w/o6wiadczeri musi wynikai jednoznacznie, i2 postawione
warunki udzialu w postepowaniu, Wykonawca spefnia;

3) w przypadku dostarczenia przez Wykonawc6w dokument6w dotyczqcych warunk6w
udziatu w postqpowaniu, w kt6rych warto$ci zostaly podane w walutach obcych,
Zamawiajqcy w celu dokonania oceny spelnienia warunk6w uczestnictwa
w postqpowaniu dokona przeliczenia podanych wartoici po Srednim kursie ogloszonym
przez Narodowy Bank Polski obowiqzujqcym na dzie6, w kt6rym zostafo opublikowane
ogfoszenie o zam6wieniu;

4) w przypadku nie wykazania przez Wykonawcq spefnienia warunk6w udzialu
w postqpowaniu, lub nie wykazania braku podstaw wykluczenia, zostanie on wykluczony
z postqpowania na podstawie aft. 24 ust. 12 ustawy Pzp, z zastrzeieniem art. 26 ust. 3
ustawy Pzp (zo wyjqtkiem sytuacji, kiedy mimo ich zloienia oferta Wykonawcy
p od I e g ata by od rz uce n i u I u b ko n ie czn e byto by u n i ewa in ie n ie postq pow a n i o ).

vl. WYKAZ o5wlnoczeN LUB DoKUMENT6w, porwrERDzAJcAcycH spErNtENtE
WARUNK6W UDZIAIU W POSTEPOWANTU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENTA

Zamawiajqcy, na podstawie art. 24aa ust. 1. ustawy Pzp, informuje, ie w pierwszej kolejno6ci
dokona oceny ofert, a nastqpnie po zlo2eniu dokument6w wskazanych w pkt 4 niniejszego
rozdzialu przez Wykonawcq, kt6rego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, zbada, czy
ten Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postqpowaniu.

Dokumenty wymagane od wszystkich Wykonawc6w, kt6re naleiy zloiyt,wrazz oferta:
1) o6wiadczenie (wstqpne potwierdzenie)- art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

a) ofwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zal. nr 3 do SIWZ,

b) o(wiadczenie o spetnianiu warunk6w udzialu w postqpowaniu - zal. nr 4 do SIWZ,

c) oSwiadczenie o zobowiqzaniu podmiotu trzeciego - zat. nr 6 do SIWZ 2;

2) pelnomocnictwo - art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, zfoZone w formie oryginalu lub kopii
po5wiadczonej notarialnie w przypadku:

a) podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z wlaSciwego rejestru -
peinomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy,

b) podmiot6w wystqpujqcych wsp6lnie (konsorcja, sp6lki cywilne) pelnomocnictwo
podpisane przez upowainionych przedstawicieli ka2dego z podmiot6w wystqpujqcych
wsp6lnie, do reprezentowania w postqpowaniu zgodnie zart.23 ustawy Pzp.

Odwiadczenie wymagane od wszystkich Wykonawc6w zgodnie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp,
kt6re ma zloiyl kaidy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia upublicznienia na stronie

2 dotyczy podmiotu trzeciego w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnoSciach tego podmiotu w celu
potwierdzenia spefnienia warunk6w udzialu w postgpowaniu
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4.

internetowej Zamawiajqcego http://bip.szpitalwoilkowv.pllprzetarsi.php,
ofert w niniejszym postepowaniu:

wykazu ztoionych

o5wiadczenie o przynale2no5ci lub braku przynale2noSci do tej samej grupy kapitalowej
zgodnie art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp - zal. nr 5 do S|WZ 3.

O6wiadczenia i dokumenty zgodnie art,26 ust. 2 ustawy Pzp, wymagane do zfoienia przez
Wykonawcq kt6rego oferta zostala najwyiej oceniona, aktualne z terminem na dzieri
skladania:

1-) w celu potwierdzenia okoliczno5ci, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp:

a) wykaz rob6t budowlanych, z zalqczeniem dowod6w okreSlajqcych czy te roboty
budowlane zostaly wykonane nale2ycie, w szczegdlno5ci informacji o tym czy roboty
zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukodczone
- zal. nr 7 do S|WZ,

b) wykaz os6b, kt6re bqdq uczestniczyi w wykonywaniu zam6wienia - zat. nr 8 do SIWZ,

c) dokument6w o kt6rych mowa w rozdz. v pkt 3 ppkt 3 lit. b) niniejszej stwZ a;

2) w celu potwierdzenia okolicznoSci, o kt6rych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp:

a) odpis z wlaSciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziafalnosci
gospodarczej, je2eli odrqbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia.

czynno6ci Zamawiajqcego w celu oceny zfoionych oSwiadcze6 i dokument6w:
1) w oparciu o dokumenty wskazane w pkt. 2 ninriejszego rozdzialu Zamawiajqcy dokonuje

wstqpnej oceny w kolejno6ci:

a) czy oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu,

b) wyboru oferty najwy2ej ocenionej na podstawie kryteri6w okreSlonych w rozdz. Xill
pkt 1, a nastqpnie

c) wzywa Wykonawcq, kt6rego oferta zostala najwy2ej oceniona do zfo2enia
dokument6w okreSlonych w pkt. 4 niniejszego rozdzialu;

2) je2eli Wykonawca nie zfo2yl o6wiadczeri lub dokument6w potwierdzajqcych okolicznoSci,
o kt6rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokument6w niezbqdnych do
przeprowadzenia postqpowania, oSwiadczenia lub dokumenty sE niekompletne, zawierajq
bfqdy lub budzq wskazane przez Zamawiajqcego wqtpliwo3ci, Zamawiajqcy wzywa do ich
zfoZenia, uzupefnienia lub poprawienia lub do udzielania wyja3nieri w terminie przez
siebie wskazanym, chyba 2e mimo ich zlo2enia, uzupefnienia lub poprawienia lub
udzielenia wyjaSniei oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby
uniewa2nienie postqpowania;

3) Zamawiajqcy mo2e na ka2dym etapie postQpowania wezwai wykonawc6w do zto2enia
wszystkich lub niekt6rych o5wiadczeh lub dokument6w potwierdzajqcych, 2e nie
podlegajq wykluczeniu, spetniajq warunki udziafu w postqpowaniu, a je2eli zachodzq
uzasadnione podstawy do uznania, 2e zlo2one uprzednio oSwiadczenia lub dokumenty nie
sq ju2 aktualne, do zfo2enia aktualnych oSwiadczef lub dokument6w.

6. Dokumenty w niniejszym postqpowaniu mogq byi skfadane w oryginale lub kopii
po5wiadczonej za zgodno5i z oryginalem przez Wykonawcq lub osobq/osoby uprawnione do
podpisania oferty, z dopiskiem "za zgodnoSi z oryginalem".

3 w przypadku przynale2noici do tej samej grupy kapitalowej wykonawc6w ktorzy zloLyi oferty
w niniejszym postqpowaniu, Wykonawca mo2e zloiyiwraz z o6wiadczeniem dokumenty bqdi informacje
potwierdzajqce, 2e powiqzania z innym Wykonawcq nie prowadzq do zakl6cenia konkurencji
w postQpowaniu,

a dotyczy dokument6w podmiotu trzeciego potwierdzajqcych spelnienie warunk6w udzialu w postqpowaniu
f3 lStrona
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7. Zgodnie z art.26 ust. 6 ustawy Pzp Wykonawca nie ma obowiqzku skladania oswiadczefi
i dokument6w okre6lonych w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy pzp, je2eli:

1) sq one w dyspozycjiZamawiajqcego;

2) mo2na je uzyskai za pomocE bezplatnych i og6lnodostqpnych baz danych,
w szczeg6lnoSci rejestr6w publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji dzialalno6ci podmiot6w realizujqcych zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r.
poz. 570 z p6in. zm.),

z zastrze2eniem, je2eli on w zfo2onej ofercie lub w odpowiedzi na wezwanie ZamawiajEcego
na podstawie art. 26 ust. L, 2 lub 3 ustawy Pzp, zamieSci informacje o dostqpnoSci o5wiadczeri
lub dokument6w w formie elektronicznej pod okre6lonymi adresami internetowymi
o96lnodostqpnych i bezplatnych baz danych z mo2liwo6ciq ich pobrania przez Zamawiajqcego,
a w przypadku wskazania oSwiadczeri lub dokument6w kt6re znajdujq siq w posiadaniu
Zamawiajqcego o ile sE one aktualne na dziei zlo2enia w niniejszym postqpowaniu.

vil. INFORMAOE O SPOSOBIE POROZUMIEWANTA SrE ZATURW|AJACEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENT6W ORAZ WSKAZANIE 0568
UPRAWN|ONYCH DO POROZUM|EWANIA StE Z WYKONAWCAMI

1. Niniejsze postepowanie o udzielenie zam6wienia prowadzone jest w jqzyku polskim, w formie
pisemnej.

2. Forma pisemna pod rygorem niewa2noSci zastrze2ona jest dla zloienia:
1) oferty;
2) o6wiadczef i dokument6w potwierdzajqcych spelnianie warunk6w udzialu

w postqpowaniu;

3) oSwiadczeri idokument6w o braku podstaw do wykluczenia;

4) o5wiadczeri o przynale2noSci lub braku przynale2noSci do tej samej grupy kapitalowej;
5) dokument6w w oryginale, potwierdzajqcego wniesienie wadium w formie innej ni2

w pieniqdzu zgodnie z arI.45 ust. 6 ustawy Pzp;

6) zlo2onych pelnomocnictw;

7) dokument6w i oSwiadczed skladanych na podstawie art. 26 ust. L i 2 ustawy pzp,

uzupefnianych lub poprawianych na podstawie art. 26 ust. 2f , 3,3a, 4, oraz art. 87 ust. 2
pkt 3 ustawy Pzp - na wezwanie Zamawiajqcego.

3. Komunikacja miqdzy Zamawiajqcym a Wykonawcamiodbywa siq za poSrednictwem:

1) operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.71.2012 roku - Prawo pocztowe
(Dz. U. z 20L7 r., poz. 1487 z p6in. zm.),

2) osobi6cie,

3) za po5rednictwem poslafica,

4l faksu lub

5) przy u2yciu Srodk6w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07 .2OO2 r.
o Swiadczeniu uslug drogq elektronicznq (Dz. U. z 2a77 r. poz. i.279 z p6in. zm.).

Je2eli przekazanie oSwiadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji nastqpuje za
po5rednictwem faksu lub przy u2yciu Srodk6w komunikacji elektronicznej, uwa2a siq je za

zlo2one w terminie, je2eli ich treSi dotarla do adresata przed uplywem terminu, przy czym
ka2da ze stron, na 2qdanie drugiej strony, niezwfocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
W przypadku prowadzenia korespondencji za poSrednictwem poczty elektronicznej za datq
dorqczenia wiadomoSci na adres podany przez Wykonawcq w ofercie rozumie siq datq jej

4.

5.
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umieszczenia na serwerze Wykonawcy lub podmiotu Swiadczqcego dla niego uslugq poczty
elektronicznej, a nie datq odczytania wiadomo5ci przez Wykonawcq.

6. Zamawiajqcy przekazuje informacje i o6wiadczenia zwiqzane z postepowaniem wylqcznie
ustanowionemu pefnomocnikowi Wykonawc6w oraz wylqcznie z nim prowadzi
korespondencjq zwiqzanq z niniejszym postqpowaniem.

7. Zamawiajqcy przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzqdowania, tj. w godz.7:00 - 15:00
w dni robocze od poniedzialku do piqtku.

8. Korespondencjq nale2y kierowai na adres:

1) 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ ul. F. Rzewuskiego 8, 28-1OO
Busko-Zdr6j, budynek AGAT, parter, pok6j nr 405;

2l e-mail: 0rzetargi@szpitalwoiskowv.pl;
3) fax:41.-3780394.

9. Osoba uprawniona do kontakt6w z Wykonawcamiw zakresie przebiegu postepowania:

Marian PASEK tel. 41-3780919.

10. Wykonawca jest zobowiqzany do sprawdzania strony internetowej Zamawiajqcego
http://bip.szpitalwoiskowv.pllprzetarei.php i zapoznawania siq z publikowanymi na niej
informacjam i dotyczqcym i n in iejszego postqpowa n ia.

11. Wykonawca mo2e zwracai siq pisemnie do Zamawiajqcego o wyja5nienia tre6ci SIWZ,
a Zamawiajqcy zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp udzieli wyjaSniefi niezwfocznie, nie
p62niej ni2 na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert, pod warunkiem, 2e wniosek
o wyja5nienie tre5ci SIWZ do Zamawiajqcego nie p62niej ni2 do kodca dnia, w kt6rym uplywa
potowa wyznaczonego terminu skladania ofert.

12. Trefit zapytari wraz z wyja5nieniami Zamawiajqcy przeka2e Wykonawcom, kt6rym przeka2e
Sf WZ, bez ujawniania irodla zapytania i zamieici na stronie internetowej:
http://bip.szpita lwoiskowv.pllprzeta rgi. php.

13. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajqcy moie, przed uptywem terminu skladania ofert,
zmienii treSi SIWZ. Dokonanq zmianq treSci SIWZ Zamawiajqcy udostqpnia na stronie
internetowej http://bip.szpitalwoiskowv.pllprzetarei.php. a je2eli zmiana treSci StWZ
prowadzi do zmiany tre3ci ogloszenia o zam6wieniu - Zamawiajqcy zamieszcza ogloszenie
o zmianie ogloszenia w Biuletynie Zam6wieri Publicznych zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1

ustawy Pzp.

14. Nie udziela siq 2adnych ustnych itelefonicznych informacji, wyjaSnie6, czy odpowiedzi na
kierowane do Zamawiajqcego zapytania w sprawach wymagajqcych zachowania pisemno5ci
postepowania.

15. Je2eli w wyniku zmiany treSci SIWZ nieprowadzqcej do zmiany treSci ogfoszenia o zam6wieniu
jest niezbqdny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajqcy przedlu2a
termin skladania ofert i informuje o tym Wykonawc6w, kt6rym przekazano SIWZ.

Zamawiajqcy w niniejszym postqpowaniu wymaga wniesienia wadium w wysoko$ci4.OOO,O0
zl (sfownie: cztery tysiqce zlotych).

Wykonawca zobowiqzany jest wnieSi wadium przed upfywem terminu skladania ofert. Wadium
musi znale2i siq na koncie Zamawiajqcego przed uptywem terminu skladania ofert.
Wadium mo2e byd wnoszone w jednej lub kilku nastqpujqcych formach:

L) pieniqdzu;

L.

2..

3.
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2) porqczeniach bankowych lub porQczeniach sp6ldzielczej kasy oszczqdnosciowo-
kredytowej, z tym 2e porqczenie kasy jest zawsze porqczeniem pieniq2nym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) porqczeniach udzielanych przez podmioty, o kt6rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
zdnia 9listopada 2000 r. o utworzeniu PolskiejAgencji Rozwoju Przedsiqbiorczolci(Dz. u.
z 2074 r. poz. 7804 oraz z 2075 r. poz.978 i 1240).

4. Dokumenty, o kt6rych mowa w pkt 3 ppkt 1) do 5) muszq zachowywai wa2noje przez caty
okres, w kt6rym Wykonawca jest zwiqzany ofertq. Gwarancje okreSlone w pkt. 4 ppkt 3) i 4)
muszE byi zlo2one w formie oryginalu i powinny zawlerai nastqpujqce elementy:

1-) bezwarunkowe zobowiqzanie banku lub firmy uhezpieczajqcej do zaplaty sumy wadium na
wezwanie Zamawiajqcego;

2) informacjq dotyczqcq postqpowania stanowiqcego przyczynq wystawienia gwarancji;
3) wskazanie sumy gwarancyjnej;

4) wskazanie ZamawiajAcego, czyli beneficjenta gwarancji;

5) wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji;

6) okreSlenie terminu wa2noSci gwarancji.

5. Porqczenia okre6lone w pkt 4 ppkt 2) i 5) muszq byi zlo2one w formie oryginalu i powinny
zawierad nastepujqce elementy:

1) wskazanie podmiotu, za kt6ry bank lub podmioty o kt6rych mowa w art. 6b, ust. 5, pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiqbiorczotci (Dz. u.2074 poz. 7804 z p6in. zm.)dokonuje porqczenia;

2) precyzyjne wskazanie zobowiqzania bqdqcego przedmiotem porqczenia;

3) kwoty, do wysoko6ci kt6rej bank - porqczyciel lub podmioty o kt6rych mowa art. 6b, ust.
5, pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiqbiorczoici (Dz. U. 2014 poz. 1804 z p6in. zm.)b1dq zobowiqzane;

4l wskazanie terminu, z kt6rego uptywem wygasa zobowiqzanie, przy czym porqczenie
o charakterze terminowym nie mo2e zostai odwolane.

6. Wadium wnoszone w pieniqdzu naleiy wpfacid przelewem na konto Zamawiajqcego nr:
45 1130 tl92 OO27 5002 9820 0005 z dopiskiem ,,wadium w postqpowaniu nr tlPNlZOLg".

7. Wadium wniesione w pieniqdzu Zamawiajqcy przechowuje na rachunku bankowym.
8. Zamawiajqcy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze

najkorzystniejsze oferty lub uniewa2nieniu postQpowania, z wyjqtkiem Wykonawcy, kt6rego
oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrze2eniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp
Wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajqcy zwraca
wadium niezwtocznie po zawarciu umowy w sprawie zam6wienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy.

9. Na pisemny wniosek Zamawiajqcy jest obowiqzany zwr6cii wadium niezwfocznie Wykonawcy,
kt6ry wycofal ofertq przed uplywem terminu skladania ofert.

10. Wykonawca zobowiqzany jest zabezpieczyi ofertq wadium na caly okres zwiqzania ofertq.
l-1. Zamawiajqcy zatrzyma wadium, je2eli:

1-) Wykonawca, kt6rego oferta zostala wybrana odm6wil podpisania umowy w sprawie
zamowienia publicznego na warunkach okre6lonych w ofercie;

2) nie wni6sl wymaganego zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zam6wienia publicznego stalo siq niemo2liwe z pruyczyn

le2qcych po stronie Wykonawcy.
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112. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp Zamawiajqcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami r6wnie2
w sytuacji, je2eli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o kt6rym mowa w art. 2G ust. 3 i 3a
ustawy Pzp, z przYczyn le2qcych po jego stronie, nie zfo2yt o6wiadczeri lub dokument6w
potwierdzajqcych okolicznoSci, o kt6rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, oSwiadczenia,
o kt6rym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pelnomocnictw lub nie wyrazif zgody na
poprawienie omyfki, o kt6rej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowalo brak
mo2liwosci wybrania oferty zlo2onej przez wykonawcQ jako najkorzystniejszej.

lL3. Zamawiajqcy zwraca wadium wniesione w formie pieniq2nej wraz z odsetkami wynikajqcymi
z umowy rachunku bankowego, na kt6rym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniqdzy na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcq.

14. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajqcego mo2e
przedlu2yi termin zwiqzania ofertq, ztym 2e Zamawiajqcy mo2e tylko raz, co najmniej na 3 dni
przed uplywem terminu zwiqzania ofertq, zwroci( siq do Wykonawc6w o wyra2enie zgody na
przedlu2enie tego terminu o oznaczony okres, nie dlu2szy jednak ni2 60 dni.

1-5. odmowa wyra2enia zgody, o kt6rej mowa w pkt. 14, nie powoduje utraty wadium.
l-6. Przedlu2enie terminu zwiqzania ofertq jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedlu2eniem

okresu wa2noSci wadium albo, je2eli nie jest to mo2liwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedlu2ony okres zwiqzania ofertq. Je2eli przedfu2enie terminu zwiqzania ofertE dokonywane
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiqzek wniesienia nowego wadium lub jego
przedlu2enia dotyczy jedynie wykonawcy, kt6rego oferta zostafa wybrana jako
naj ko rzystniejsza.

1.7. Zgodnie z art. 89 ust. 7b ustawy Pzp Zamawiajqcy odrzuca ofertq, je2eli wadium nie zostalo
wniesione lub zostalo wniesione w spos6b nieprawidfowy.

1. Skladajqcy ofertq Wykonawca jest niq zwiqzany zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1) ustawy pzp

przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu zwiqzania ofertq rozpoczyna siq wraz z uplywem terminu skladania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajqcego mo2e przedlu2yi termin zwiqzania

ofertq, z tym 2e Zamawiajqcy mo2e tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu
zwiqzania ofertq, zwroci( siq do Wykonawc6w o wyra2enie zgody na przedlu2enie tego
terminu o oznaczony okres, nie dlu2szy jednak ni2 60 dni (art. 85 ust 2 ustawy pzp).

4. Przedlu2enie terminu zwiqzania ofertq jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedlu2eniem
okresu wa2noSci wadium (je2eli Zamawiajqcy wymagal wniesienia wadium) albo, je2eli nie
jest to mo2liwe, z wniesieniem nowego wadium na przedlu2ony okres zwiqzania ofertq. Jeieli
przedfu2enie terminu zwiqzania ofertq dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej,
obowiqzek wniesienia nowego wadium lub jego przedlu2enia dotyczy jedynie Wykonawcy,
kt6rego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza.

5. Zamawiajqcy odrzuciofertq, je2eli wykonawca nie wyrazif zgody, o kt6rej mowa w pkt. 3, na
przedlu2enie terminu zwiqzania ofertq oraz gdy Zamawiajqcy wymagal wniesienia wadium
kt6re nie zostalo wniesione lub zostato wniesione w spos6b nieprawidlowy na przedlu2ony
okres.

6. Odmowa wyra2enia zgody, o kt6rej mowa w ust. 3 niniejszego rozdzialu, nie powoduje utraty
wadium.

rx. TERMTN ZW|AZANtA OFERTA
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Postqpowanie nr 1/PN/2019 specyJikocjo tstotnych worunk,w Zom6wienio

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANTA OFERT

1' Cena oferty ma charakter ryczaltu i zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny
wynagrodzenie Wykonawcy nie mo2e ulec podwy2szeniu tytulu realizacji umowy zgodnie
z dokumentacjq projektowq i specyfikacjq technicznq wykonania i odbioru rob6t.

2' W warunkach ceny ryczaltowej ryzyko uwzglQdnienia wszystkich prac wymaganych dla
realizacji caloSci przedmiotu zam6wienia - zgodnie z opisem tego przedmiotu dokonanym
przez Zamawiajqcego, spoczywa na Wykonawcy.

3. OferowanE cenq nale2y wyliczyi w oparciu o:

1) aktualne, powszechnie stosowane katalogi, cenniki, taryfikatory bqd2 inne wskainiki
koszt6w;

2') zalo2enia wykonania ukladu wentylacji mechanicznej zgodnie z PFU - zal. nr 1 do Umowy;
3) zaproponowane kryteria niecenowe w celu uzyskania dodatkowej punktacji oraz
4) inne koszty zwiqzane z obowiqzujqcymi przy wykonaniu zam6wienia przepisami prawa.
Cena oferty musi zawierai wszelkie koszty niezbqdne do zrealizowania zam6wienia,
wynikajqce wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t, jak r6wnie2 w niej nieujqte, a bez kt6rych nie mo2na wykonai zam6wienia tj. koszty
rob6t przygotowawczych, porzqdkowych, organizacji i zagospodarowania terenu budowy,
obsfugi geodezyjnej, ubezpieczenia budowy, koszty zwiqzane z odbiorami wykonanych rob6t,
wykonania dokumentacji powykonawczej i innych koszt6w wynikajqcych z umowy.
Oferta winna byi sporzqdzona na formularzu ofertowym stanowiqcym zal. nr 2 do SIWZ.

Ka2dy Wykonawca mo2e zlo2yt tylko jednq ofertq.
Oferta musi byi sporzqdzona w jqzyku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewa2noSci.

oferta zal. nr 2 do slwz powinna byi podpisana przez osobq/y upowa2nionq/e
w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadajqcq
odpowiednie pelnomocnictwo do dokonania niniejszej czynno5ci prawnej.

Oferta musi byi podpisana zgodnie zart.78 ustawy Kodekscywilny, czyli musi byi opatrzona
wlasnorqcznym podpisem Wykonawcy lub osoby przez niego upowa2nionej. Podpis musi byi
czytelny, pozwalajqcy na identyfikacjq osoby podpisujqcej ofertq. obok zfo2onego
nieczytelnego podpisu powinna byi postawiona pieczqtka zawierajqca imiq i nazwisko osoby
podpisujqcej ofertq. W sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada pieczqtki imiennej, powinien na
dokumentach zloiyi wfasnorqczny, czytelny podpis, z kt6rego jednoznacznie bqdzie wynikai
brzmienie nazwiska i imienia umo2liwiajqce identyfikacjq osoby skladajqcej podpis.

Zaleca siq, aby wszystkie karty oferty wraz z zatqcznikami byty jednoznacznie ponumerowane
i zlqczone w spos6b uniemo2liwiajqcy swobodne wysuniqcie siq kt6rejkolwiek karty.
Tre5i zlo2onej oferty musi odpowiadai treSci SIWZ. Zamawiajqcy zaleca wykorzystanie
formularza stanowiqcego zaf. nr 2 do SIWZ. Dopuszcza siq w ofercie zlo2enie zafqcznik6w
opracowanych przez Wykonawcq pod warunkiem, 2e bqdq one identyczne co do tre(ci
z formularzem opracowanym przez Zamawiajqcego.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekicie oferty i w zafqcznikach do oferty, muszq byi
naniesione czytelnie i podpisane przez osobq/y podpisujqce ofertq.
Wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem izloZeniem oferty ponosiWykonawca.

Wykonawca je2eli zamierza powierzyi podwykonawcom czqSi rob6t budowlanych to
w6wczas zobowiqzany jest podai ten zakres zam6wienia w formularzu ofertowym zal. nr 2 do
SIWZ. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania ewentualnych podwykonawc6w jak
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17.

18.
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za wlasne.

15' Oferty oraz wszelkie o5wiadczenia i zawiadomienia, dokumenty i inne informacje dolqczone
do niej sA jawne i mogq byi udostqpniane w trybie art. 96 ust. 3 Pzp, z wyjqtkiem informacji
stanowiqcych tajemnicq przedsiqbiorstwa w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, ieieli Wykonawca nie p6iniej nii w terminie skfadania ofert zastrzegl, ie nie
mogq byd one udostqpnione oraz wykazal, ii zastrzeione informacje stanowiq tajemnicq
przedsiqbiorstwa. Zaleca siq aby informacje zastrze2one byty w spos6b trwaly oddzielone i
oznaczone jako czqSi niejawna oferty. Przez tajemnicq przedsiqbiorstwa zgodnie z art. 1i. ust.
2 ustawy z dnia L6 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2078 r. poz.
419) rozumie siq nieujawnione do wiadomoSci publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiqbiorstwa lub inne informacje posiadajqce wartoSi
gospodarczq, kt6re jako cafoSi lub w szczeg6lnym zestawieniu i zbiorze ich elementfw nie sq
powszechnie znane osobom zwykle zajmujqcym siq tym rodzajem informacjialbo nie sq latwo
dostqpne dla takich os6b, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporzqdzania
nimi podjql, przv zachowaniu nale2ytej starannoSci, dzialania w celu utrzymania ich w
poufno6ci. Wykonawca nie mo2e zastrzec informacji, o kt6rych mowa w art. 86 ust.4 ustawy
Pzp.

16. Nie podlegajq zastrze2eniu informacje obejmujqce: nazwq (firmq) oraz adres Wykonawcy,
informacje dotyczqce ceny oferty, termin wykonania zam6wienia, okres gwarancji i warunki
platnoSci.

Ofertq nale2y umie6cii w zamkniqtym opakowaniu, uniemo2liwiajqcym odczytanie jej
zawartoSci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno byi odpowiednio
oznaczone i zaadresowane do Zamawiajqcego.

Zamawiajqcy zaleca zlo2enie oferty w nastqpujqcy spos6b:

kopertq z nazwq i pieczqtkq Wykonawcy, nale2y oznaczy( jako przesylkq zawierajqcq
ofertq przetargowq i oznaczyi nazwE postepowania lub innym tytulem dostatecznie
wyr62niajqcym tQ przesylkq z innej korespondencji i zaadresowai:

21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ ul. F. Rzewuskiego 8, 28-100
Busko-Zdr6j - oferta w postqpowaniu na: ,,Modernizacja ukfadu wentylacji
mechanicznej" - nie otwiera6 przed dniem: 25.01.2019 r. godz.1230"

Ofertq skladanq za po6rednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej nale2y
przygotowai w spos6b opisany w pkt 19 dopiskiem: - dostarczyi do sekretariatu 21 WSzU-R
SP ZOZ w Busku-Zdroju budynek AGAT, parter, pok6j nr 405 do dnia 25.01.2019 r. do godz.
t200.

Konsekwencje zlo2enia oferty niezgodnie z zasadami opisanymi w pkt 18-20 np.
potraktowanie oferty jako zwyklej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce skfadania
ofert w terminie okreSlonym w SIWZ ponosi Wykonawca. Brak wfa3ciwego oznaczenia
koperty mo2e spowodowai przedwczesne otwarcie przesylki.

Wykonawca mo2e przed uplywem terminu do skladania ofert wprowadzai zmiany lub
wycofai ofertq. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno miei na
kopercie oznaczenie,,ZMIANA" lub ,,WYCOFANIE". Wykonawca nie mo2e wycofai oferty po
uplywie terminu skladania ofert.
Osoba zainteresowana udostqpnieniem ofert, protokolu lub zalqcznik6w do protokolu jest
zobowiqzana zloiy( wniosek w siedzibie Zamawiajqcego lub za po5rednictwem Srodk6w
kom u nikacji elektronicznej.

19.

20.

2r.

22.

19 lStrona



XI. MIEJSCE ORAZTERMIN SKTADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Kompletnq ofertq nale2y ztoiyt w siedzibie Zamawiajqcego - sekretariat 21WSzU-R sp zoz
w Busku-Zdroju, ul. F. Rzewuskiego 8, 28-100 Busko-Zdr6j, budynek AGAT, parter, pok6j nr
405 nie p62niej ni2 dnia 25.Ot.2OLg r. do godz. 12m. Oferty skladane drogq pocztowq bqdq
przyjqte do oceny tylko, gdy wplynQ do Zamawiajqcego najp62niej w terminie do dnia
25.01.2019 r. do godz. 12m. Oferta zlo2ona po terminie zostanie zwr6cona oferentowi bez
otwierania.

2. Otwarcie ofert nastEpi w dniu okreSlonym w pkt. 1 o godz. 1230 w siedzibie Zamawiajqcego
budynek OPAL, piqtro l, pok6j nr 23.

3. Zamawiajqcy przystqpi do otwarcia ofert w obecnoSci Wykonawc6w, kt6rzy zechcq stawii siq
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajqcego.

4. Bezpo5rednio przed otwarciem ofert Zamawiajqcy poda kwotq, jakq zamierza przeznaczyi na
sfinansowanie zam6wienia.

5. Podczas otwarcia ofert podaje siq nazwy (firmy) oraz adresy wykonawc6w, a tak2e informacje
dotyczqce ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji i warunk6w platnoSci
zawartych w ofertach.

6. Zamawiajqcy zgodnie z zapisem art. 86 ust. 5 ustawy Pzp w dniu po otwarciu ofert zamieSci na
stronie internetowej: http://bip.szpitalwoiskowv.pl/przetarei.php, informacje dotyczqce:

1) kwoty, jakq zamierza przeznaczy( na sfinansowanie zam6wienia;

2) firm oraz adres6w wykonawc6w, kt6rzy zto2yli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji i warunk6w platnoSci zawartych

w ofertach.

7. Koperty oznaczone ,,wycofanie", bez otwierania, zostanq odczytane w pierwszej kolejno6ci.

8. Wykonawcy, kt6rzy zlo2yli ofertq po terminie, o kt6rym mowa wy2ej, zostanE niezwfocznie
powiadomieni o tym fakcie, a ich oferty zostanq zwr6cone nie otwarte po uplywie terminu do
wniesienia odwolania.

xil. oPrs sPosoBu oBLlczENtA CENY

Pod pojqciem ceny oferty nale2y rozumiei cene w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2

ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towar6w i uslug (Dz. U. z 2077 r. poz.
7830 z p6in. zm.). tj. warto66 wyra2onq w jednostkach pieniq2nych, kt6rq Zamawiajqcy bqdzie
obowiqzany zapfacii Wykonawcy.

Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokladnie i szczeg6lowo zapoznai siq
z wymaganiami dotyczqcymi przedmiotu zam6wienia oraz uzyskai niezbqdne do
sporzqdzenia oferty informacje majqce wplyw na warto6i zam6wienia.

Cena oferty musi zawierai wszelkie koszty niezbqdne do zrealizowania zam6wienia,
wynikajqce wprost z zakresu przedmiotu zam6wienia, jak r6wnie2 w niej nieujqte, a bez
kt6rych nie mo2na wykonai zam6wienia.

Stawkq podatku VAT nale2y okreSlii zgodnie z ustawq z dnia LL marca 2OO4 r. o podatku od
towar6w i uslug (Dz. U. z 2076 r. poz.710, z p6in. zm.).

5. Cenq oferty na formularzu ofertowym bqdqcym zal. nr 2 do SIWZ nale2y okre5lii w zlotych
polskich z dokfadnoSciq do dw6ch miejsc po przecinku zgodnie z regutq matematycznq,
podajqc liczbowo brutto z uwzglqdnieniem podatku od towar6w i usfug (VAT).

1.

2.

3.

4.
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6. Cena mo2e byi tylko jedna. Cena nie ulega zmianie przez okres wa2no6ci oferty (zwiqzania).

7. Do por6wnania ofert Zamawiajqcy przyjmie cene w zlo2onej ofercie bqdqcq cafkowitym
kosztem ponoszonym przezZamawiajqcego w stosunku do Wykonawcy.

8. Zgodnie z art. 9L ust. 3a ustawy Pzp, je2eli zlo2ono ofertq, kt6rej wyb6r prowadzilby do
powstania

u ZamawiajEcego obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w
i usfug, Zamawiajqcy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek
od towar6w i uslug, kt6ry mialby obowiqzek rozliczyc zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca,
skladajqc ofertq, informuje Zamawiajqcego, czy wyb6r oferty bqdzie prowadzii do powstania
u Zamawiajqcego obowiqzku podatkowego, wskazujqc nazwe (rodzaj) towaru lub uslugi,
kt6rych dostawa lub $wiadczenie bqdzie prowadzii do jego powstania, oraz wskazujqc ich
warto5t bez kwoty podatku.

9. Skutki finansowe jakichkolwiek blqd6w w przeprowadzonej przez WykonawcQ kalkulacji
obciq2ajq Wykonawcq.

xlll. oPls KRYTERI6W, Kr6RYMt ZAMAWTAJACY BEqZtE StE K|EROWAI pRZy WYBORZE
OFERW, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERI6W I SPOSOBU OCENY OFERT

L Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy bqdzie siq kierowal nastepujEcymi
kryteriamioceny:

1) Cena (C) - 60 pkt;

2) Czas monta2u (Cm)- 17,50 pkt;

3) Okres udzielonej gwarancji (Ue) - 8 pk!
4) Czas usuniqcia awarii (Cu) - 6 pk!
5) Serwis posprzeda2ny (Sp) - 8,50 pkt,

przy zalo2eniu, 2e L pkt = t%.

2. Za ofertq najkorzystniejszq, uznana zostanie oferta o najkorzystniejszym bilansie (najwiqkszej
liczbie punkt6w) w kryterium ,,Cena", ,,Czas montaiu", ,,Okres udzielonej gwarancji", ,,Czas
usuniqcia awarii" i,,Serwis posprzeda2ny" obliczonym wg wzoru.

Pb.d_t = Pu.a_c * Po.d_c. * Po.o_ug* Po.a_cu* Po.a_sp

gdzie:

Po.a_t - tqczna liczba punkt6w oferty badanej

Po.o-c - liczba punkt6w przyznanych ofercie badanej w kryterium ,,Cena"
Pb.d-c. - liczba punkt6w przyznanych ofercie badanej w kryterium ,,Czas monta2u "
Pr.a*uc - liczba punkt6w przyznanych ofercie badanej w kryterium ,,Okres udzielonej

gwarancji"

Pb.d_c, - liczba punkt6w przyznanych ofercie badanej w kryterium ,,Czas usuniqcia
awarii"

Po.o_sp - liczba punkt6w przyznanych ofercie badanej w kryterium ,,Serwis
posprzedainy"

3. Przyjmuje siq skalq ocen od 0-100 punkt6w, w tym w kryterium:

1) CENA (C)- oferta o najni2szej cenie brutto otrzyma maksymalnq ilo6i punkt6w za cenq, tj.
60 punkt6w, ka2dej nastQpnej ofercie przyznaje siq ilofi punkt6w proporcjonalnie
mniejszq, stosujqc wz6r:

Cmin C

21 lStrona



Puao_c = X Pmax_c

cbao c

gdzie:

Pu.a_c - iloSi punkt6w przyznana badanej ofercie za kryterium - Cena,

Cmin-c - najnizsza wartosi brutto w kryterium - Cena spo5r6d zlo2onych ofert,
Cuuo_c - warto6i brutto badanej oferty w kryterium - Cena,

Pmax-c - waga kryterium - max liczba punkt6w, kt6ra mo2e byi przyznana w kryterium
- Cena;

2l Czas montaiu (Cm):

a) Zamawiajqcy okreSla czas monta2u w przedziale czasowym 1,4 - 21, dni jako najkr6tszy
i najdlu2szy termin wykonania przedmiotu zam6wienia poczEwszy od dnia przyjqcia
terenu budowy - rozdz.lV pkt 1 ppkt 2) niniejszej S|WZ,

b) za skr6cenie terminu wykonania monta2u o ka2dy pelny jeden dziefi poni2ej
najdlu2szego terminu wykonania przedmiotu zam6wienia, okre$lonego
wrozdz. lll pktTppktl) niniejszejSIWZ,Zamawiajqcyprzvznabadanejofercie-2,50
punktu, jednak nie wiqcej ni2 L7,5O punktu tj. za termin wykonania przedmiotu
zam6wienia w okresie:

c) w przypadku gdy Wykonawca w formularzu ofertowym w kol. 4 formularza
ofertowego - zal. nr 2 do SIWZ, nie wska2e w ofercie 2adnej opcji terminu wykonania
przedmiotu zam6wienia, ZamawiajEcy uzna, i2 Wykonawca zadeklarowal termin
wykonania zam6wienia 2L dni, natomiast wskazanie terminu dlu2szego ni2 2L dni
spowoduje niezgodnoSi oferty z tre$ciq SIWZ - art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp i jej
odrzucenie;

3) Okres udzielonej gwarancji (Ug):

a) Wykonawca, w kol. 5 formularza ofertowego - zal. nr 2 do SIWZ, zadeklaruje okres
udzielonej gwarancji okreSlony w rozdz.lll pkt 8 ppkt 1 niniejszej SIWZ poprzez wyb6r
i zapis jednej z liczb ,,24, 36 lub 48" kt6ry oznaczal bqdzie okres w miesiqcach
udzie lonej gwa ra ncj i d la u rzqdze ri bqdqcych przed m iotem za m6wie nia,

b) Zamawiajqcy za ka2de pefne 12 miesiqcy powy2ej okresu gwarancji, okre6lonego w
rozdz. lll pkt 8 ppkt 1) niniejszej SIWZ jako minimalny, przyzna badanej ofercie - 4
punkty, jednak nie wiqcej ni2 8 punkt6w, tj. za okres gwarancji:

48 m-cy iwiqcej

36 m-cy

24 m-ce

c) w przypadku gdy Wykonawca w formularzu ofertowym w kol. 5 formularza
ofertowego - zal. nr 2 do SIWZ, nie wska2e w ofercie 2adnej opcji udzielonej
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14 dni i kr6cej

15 dni

16 dni

17 dni

18 dni

19 dni

20 dni

21 dni

L7,50 pkt,

L5,00 pkt,

L2,50 pkt,

1-0,00 pkt,

7,50 pkt,

5,00 pkt,

2,50 pkt,

0,00 pkt,

8 pkt,

4 pkt,

0 pkt,
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gwarancji, ZamawiajqcY uzna, i2 Wykonawca zadeklarowal minimalny okres gwarancji
jako5ci wynoszAcy 24 m-ce, natomiast wskazanie okresu kr6tszego ni2 24 m-ce
spowoduje niezgodnosi oferty z tre$ciq SIWZ - art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp i jej
odrzucenie;

4) Czas usuniqcia awarii(Cu):

a) Wykonawca, w kol. 6 formularza ofertowego - zal. nr 2 do SIWZ, zadeklaruje czas
usuniqcia awarii okreSlony w rozdz. lll pkt 9 niniejszej SIWZ poprzez wyb6r i zapis
jednej z liczb ,,24, 36, 48, lub 72" ktory oznaczal bqdzie wymiar czasowy w godzinach
usu n igcia awa ri i urzqdzei bqdqcych przed m iotem za m6wien ia,

b) za skr6cenie czasu poni2ej maksymalnego czasu usuniqcia awarii okre5lonego w rozdz.
lll pkt 9 niniejszej SIWZ, Zamawiajqcy przyzna badanej ofercie jak ni2ej, jednak nie
wiqcej ni2 6 punkt6w tj. za skr6cenie czasu usuniqcia awarii do:

do 24 godz.

do 36 godz.

do 48 godz.

do 72 godz.

6 pkt,

4 pkt,

2 pkt,

0 pkt,

4.

5.

6.

7.

c) w przypadku gdy Wykonawca w formularzu ofertowym w kol. 6 formularza
ofertowego - zal. nr 2 do SIWZ, nie wska2e 2adnej opcji czasu usuniqcia awarii,
Zamawiajqcy uzna, i2 Wykonawca zadeklarowal maksymalny czas usuniqcia awarii
wynoszqcy 72 godziny, natomiast wskazanie okresu dlu2szego nii 72 godziny
spowoduje niezgodnoSi oferty z treSciq SIWZ - art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp i jej
odrzucenie;

5) Serwis posprzedainy (Sp):

a) Wykonawca, kt6ry zadeklaruje poprzez zapis,,TAK" w kol. 7 formularza ofertowego -
zal. nr 2 do SIWZ, 2e zapewni nieodplatny serwis posprzeda2ny dla urzqdzeri - rozdz. lll
pkt 10 niniejszej SIWZ - otrzyma 8,50 pkt.,

b) w przypadku, gdy Wykonawca w kol. 7 formularza ofertowego - zal. nr 2 do SIWZ, nie
zamie5ci zapisu ,,TAK lub NlE", Zamawiajqcy uzna, i2 Wykonawca nie zadeklarowaf
nieodplatnego serwisu posprzeda2nego dla urzqdzed i otrzyma w tym kryterium 0
punkt6w.

W toku oceny ofert, Zamawiajqcy mo2e 2qdai w wyznaczonym przez siebie terminie
wyjaSniefi dotyczqcych tre5ci zlo2onych ofert.
Zamawiajqcy poprawi oczywiste omylki w tekScie oferty oraz omylki rachunkowe w obliczeniu
ceny.

Zamawiajqcy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okre5lonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i zostafa oceniona jako
naj korzystniejsza.

Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy zawiadamia Wykonawc6w,
kt6rzy zlo2yli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajqc nazwQ albo imiq i nazwisko, siedzibq albo
miejsce zamieszkania i adres, je2elijest miejscem wykonywania dzialalno6ci wykonawcy,
kt6rego ofertq wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy, je2eli sq miejscami wykonywania dziafalno5ci wykonawc6w, kt6rzy
zlo2yli oferty, a tak2e punktacjq przyznanE ofertom w ka2dym kryterium oceny ofert i

lqcznq punktacjq;

2) wykonawcach, kt6rzy zostali wykluczeni;
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3) wykonawcach, kt6rych oferty zostafy odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o kt6rych mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku r6wnowa2nojci
lub braku spelniania wymagad dotyczqcych wydajnosci lub funkcjonalnosci;

4l uniewa2nieniu postqpowania,

- podajqc uzasadnienie faktyczne i prawne.

8. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej
o kt6rych mowa w pkt 7 ppkt
http://bip.szpitalwoiskowv.pl/przeta rei.php.

9' Zamawiaiqcy zawrze umowe w sprawie zam6wienia publicznego, z zastrze2eniem art. 1g3
ustawy Pzp, z wybranym Wykonawcq w terminie nie kr6tszym ni2 5 dni od dnia przeslania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, je2eli zawiadomienie to zostato przeslane
przy u2yciu Srodk6w komunikacjielektronicznej, albo 10 dni- je2eli zostalo przesfane w inny
spos6b - w przypadku zam6wiefi, kt6rych warto6i jest mniejsza ni2 kwoty okreslone
w przepisach wydanych na podstawie art. LL ust. 8 ustawy pzp.

XIV. INFORMAOE O FORMATNOSCIACH, JAKIE POWINNV zosTAc DoPETNIoNE Po WYBoRZE
OFERTY W CEIU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAM6WIENIA PUBLICZNEGo

1. lstotne postanowienia umowy zawiera projekt umowy - zal. nr 9 do SIWZ.

2. Umowa w sprawie zam6wienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcq, kt6ry przedlo2y
najkorzystniejszq ofertq z punktu widzenia kryterium przyjqtego w S|WZ, z uwzglqdnieniem
postanowiefi wynikajqcych z treSciS|WZ oraz danych zawartych w ofercie Wykonawcy.

3. Wykonawca, kt6rego ofertq wybrano jako najkorzystniejszq jest zobowiqzany do
przedlo2enia:

1) harmonogramu rob6t do akceptacji Zamawiajqcego;

2) dokument6w potwierdzajqcych posiadane uprawnienia os6b oraz przynaleZnoSi do OllB;
3) dokumentu potwierdzajEcego zabezpieczenie nale2ytego wykonania umowy w formie

okre5lonej w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp;

4) dokumentu potwierdzajEcego, 2e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoSci
cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie dzialalnoSci gospodarczej na kwotq nie
mniejszq ni2 warto5i brutto zloionej oferty.

5) projektu umowy, a po zaakceptowaniu przez Zamawiaiqcego - umowy
o podwykonawstwo - dotyczy podmiotu korzystojqcego z udziolu podwykonawcy/6w.

4. Je2eli Zamawiajqcy wybierze ofertq Wykonawc6w ubiegajqcych siq wsp6lnie o udzielenie
zam6wienia, przed podpisaniem umowy wykonawcy przedlo2q umowq okreSlajqcq:

1) strony umowy;

2) cel dzialania;

3) spos6b wsp6fdzialania;

4l zakres prac przewidzianych do wykonania ka2demu z nich;

5) solidarnq odpowiedzialnoSi;

6) oznaczenie czasu trwania konsorcjum, obejmujqcego okres realizacji przedmiotu
zam6wienia, gwarancji i rqkojmi;

7') numer konta ubiegajqcych siq wsp6lnie o udzielenie zam6wienia;

8) wykluczenie mo2liwo5ci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez kt6regokolwiek z jego
czlonk6w do czasu wykonania zam6wienia;

oferty, Zamawiajqcy zamieszcza informacje,
1 i 4 na stronie internetowej:
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5.

6.

9) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiajqcego.

Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy jak
rownie2 o wszelkich ewentualnych dodatkowych formalnoiciach, jakie winny zostai
dopelnione w celu zawarcia umowy.
Je2eli Wykonawca, kt6rego oferta zostala wybrana, uchyla siq od zawarcia umowy lub nie
wnosi wymaganego zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy, Zamawiajqcy na
podstawie art.24 aa ust.2 ustawy Pzp dokona badania, czy nie podlega wykluczeniu orazczy
spelnia warunki udziafu w postepowaniu Wykonawca, kt6ry zfo2yf ofertq najwy2ej ocenionq
spoSr6d pozostalych ofert, a uchylajqcemu siq Wykonawcy nie bqdzie przyslugiwat zwrot
wadium jeSli bylo wymagane - art. 46 ust. 5 ustawy pzp.

Przed zawarciem umowy Zamawiajqcy wymaga wniesienia zabezpieczenia nale2ytego
wykonania umowy w wysokoSci I0% ceny calkowitej podanej w ofercie.
Wykonawca zobowiqzany jest do wniesienia kwoty zabezpieczenia nale2ytego wykonania
umowy najp62niej w dacie podpisania umowy.

3. Wykonawca mo2e wnie5i zabezpieczenie nale2ytego wykonania umowy w jednej lub kilku
formach okre6lonych pkt 7.

4. Zabezpieczenie wnoszone w formach innych ni2 w pieniqdzu, winno gwarantowai
Zamawiajqcemu bezwarunkowq wyplatq tego zabezpieczenia.

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniqdzu Wykonawca mo2e wyrazii zgodq na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

6. W przypadku, gdy zabezpieczenie nale2ytego wykonania umowy wnoszone jest
w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych lub porqczeniach, Wykonawca dostarczy
Zamawiajqcemu projekt gwarancji lub porqczenia (w terminie nie kr6tszym ni2 4 dni) przed
dniem podpisania umowy.

7. Zabezpieczenie mo2e byi wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastqpujqcych formach:

1) pieniqdzu;

2) porqczeniach bankowych lub porqczeniach sp6ldzielczej kasy oszczqdnoSciowo-
kredytowej, z tym 2e zobowiqzanie kasy jest zawsze zobowiqzaniem pieniq2nym;

3) gwarancjach bankowych;

4l gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) porqczeniach udzielanychprzez podmioty, o kt6rych mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy
z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiqbiorczoici (t.j. Dz. u. z
2078 r. poz.770).

Zabezpieczenie wnoszone w pieniqdzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy
wskaza ny przez Tamawiajqcego.

W przypadku wniesienia wadium w pieniqdzu Wykonawca mo2e wyrazii zgodq na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Je2eli zabezpieczenie wniesiono w pieniqdzu, Zamawiajqcy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajqcy zwraca zabezpieczenie wniesione w
pieniqdzu z odsetkami wynikajqcymi z umowy rachunku bankowego, na kt6rym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniqdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

1..

2.

8.

9,

XV. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEzYTEGO WYKoNANIA UMoWY

10.
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L2.

LL. Zabezpieczenie wnoszone w postaci porqczenia lub gwarancji musi zawierai nastqpujqce
elementy:

1) nazwq Wykonawcy ijego siedzibq,

2l nazwqZamawiajqcego,

3) nazwq gwaranta lub porqczyciela,

4) okre5lai wierzytelno5i, kt6ra ma byi zabezpieczona gwarancjq,

5) sformulowai zobowiqzania gwaranta do nieodwolalnego i bezwarunkowego zaptacenia
kwoty zobowiqzania na pierwsze 2qdanie zaplaty, w przypadku gdy Wykonawca:

a) nie wykonal przedmiotu zam6wienia w terminie wynikajqcym z umowy,
b) wykonal przedmiot zam6wienia objqty umowE z nienale2ytq staranno3ciq;

6) terminy wa2noSci zabezpieczenia gwarantujqcych wyptatq zgodnie z terminami zwrotu
zabezpieczenia okreSlonymi w pkt 14 niniejszego rozdzialu.

Z chwilq zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych przypadk6w Zamawiajqcy wystqpi
do gwaranta z pisemnym 2qdaniem zaplacenia kwoty stanowiqcej zabezpieczenie nale2ytego
wykonania umowy. Zqdanie bqdzie zawierai uzasadnienie faktyczne i prawne. Gwarant nie
mo2e uzale2niai dokonania zaplaty od spelnienia jakichkolwiek dodatkowych warunk6w lub
wykonania czynno5ci, jak r6wnie2 od przedfo2enia dodatkowej dokumentacji. Dopuszczalnym
2qdaniem gwaranta mo2e byi dokument potwierdzajqcy,2e osoba, kt6ra podpisafa wezwanie
do zapfaty w imieniu Zamawiajqcego, upowa2niona jest do jego reprezentowania lub
przesfanie wezwania do zaplaty za poSrednictwem banku prowadzqcego rachunek
Zamawiajqcego.

Dokumentami uzasadniajqcymi 2qdanie roszczefi mogq byd ponadto:

1) wykaz niewykonanych lub nienale2ycie wykonanych element6w stanowiqcych przedmiot
umowy;

2) kopia pisma/pism wzywajqcych Wykonawcq do nale2ytego wykonania przedmiotu
umowy;

3) oSwiadczenie Zamawiajqcego, 2e pomimo skierowanych pism, Wykonawca nie wykonat
na le2ycie przedmiotu umowy.

Zwrot zabezpieczenia:

1) zabezpieczenie w wysokoSci 70 % zostanie zwr'6cone Wykonawcy w terminie 30 dni od
dnia wykonania zam6wienia i uznania przezZamawiajqcego za nale2ycie wykonane;

2) kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczefi z tytulu rqkojmi za wady w wysokoSci

30 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwr6cona nie p6iniej ni2 w 15-tym dniu po uptywie
okresu rqkojmiza wady.

W przypadku przedf u2enia terminu zakof czenia rob6t objqtych przedmiotem umowy,
Wykonawca zobowiqzany jest do przedfu2enia terminu wa2no5ci zabezpieczenia wniesionego
w formie innej ni2 pieniq2na o analogiczny okres, o kt6ry zostat przedfu2ony termin
zakoficzenia realizacji przedmiotu umowy. Warunkiem zawarcia przezZamawiajqcego aneksu
do umowy jest dostarczenie przez Wykonawcq Zarnawiajqcemu przedlu2onego lub nowego
zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy najpd,2niej w dacie podpisania aneksu.

13.

14.

15.

26 lStrona



Postqpowonie nr 1/PN/2019 Specyfi kocj o I stotnych W a ru n k6w Za m6wi e ni o

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY, KT6RE ZOSTANA WPROWADZONE DO
TRESO ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAM6WENIA PUBLICZNEGO, OG6LNE
WARUNKI UMOWY, ALBO WZ6R UMOWY

1. Umowa na podstawie zfo2onej oferty Wykonawcy, zostanie zawarta wedlug zalEczonego
projektu umowy - zal. nr 9 do SIWZ.

2. Wykaz dopuszczalnych zmian zgodnie z art.L44 ust.l- ustawy Pzp zawiera 5 15 projektu
umowy - zal. nr 9 do SIWZ.

XVII. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom, a tak2e innym osobom, kt6rych interes w uzyskaniu zam6wienia doznat lub mo2e
doznai uszczerbku, oraz poni6sl lub mo2e ponie$6 szkodq w wyniku naruszenia przez
Zamawiajqcego przepis6w ustawy Pzp, przysfuguje prawo do wniesienia Srodk6w ochrony
prawnej na zasadach okreSlonych w Dziale Vl ustawy Pzp.

XVIII. POSTANOWIENIA KONICOWE

Komplet dokumentacji przetargowej, jakq Wykonawca mo2e uzyskai w siedzibie Zamawiajacego
f ub pobrai ze strony internetowej http://bip.szpitalwoiskowv.pl/przetarei.php, zawiera
specyfikacjq istotnych warunk6w zam6wienia wrazz zatqcznikamiwg poni2szego wykazu kt6re sq

integra Inq czqSciq SIWZ:

1) zalqcznik nr 1 - program funkcjonalno-u2ytkowy (pFU);

2) zalqcznik nr 2 - formularz ofertowy;

3) zalqcznik nr 3 oSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

4l zalqcznik nr 4 o6wiadczenie o spelnieniu warunk6w udzialu w postqpowaniu;

5) zalqcznik nr 5 o6wiadczenie o przynaleino5ci do grupy kapitalowej;

6) zalqcznik nr 6 oSwiadczenie o zobowiqzaniu podmiotu trzeciego;

7) zalqczniknrT wykaz rob6t budowlanych;

8) zatqcznik nr 8 wykaz os6b, kt6re bqdq uczestniczyi w wykonaniu zam6wienia;

9) zatqcznik nr 9 projekt umowy;

10) zalqcznik nr 10 o6wiadczenie gwarancyjne Wykonawcy.
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