SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej Specyfikacj )

w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego (zwanego dalej Post powaniem) pod nazw :

Remont pomieszcze sanitariatów na kondygnacji +1, segment B3 w cz
administracyjnej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera
w Krakowie Sp. z. o. o.

numer post powania: 379/ZP/2017

Wspólny s ownik Zamówie (Kod CPV)
Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45311200-2 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten
45316000-5 Instalowanie systemów o wietleniowych i sygnalizacyjnych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45232460-4 Roboty sanitarne
45331000-6 Instalowanie urz dze grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Roboty wyko czeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45400000-1 Roboty wyko czeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421146-9 Uk adanie stropów podwieszonych
45421152-4 Instalowanie cianek dzia owych
45432130-4 Pokrywanie pod óg
45431000-7 K adzenie p ytek
45432000-4 K adzenie i wyk adanie pod óg, cian i tapetowanie cian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 Nak adanie powierzchni kryj cych
45450000-6 Roboty budowlane wyko czeniowe, pozosta e
45451000-3 Dekorowanie

ci

Podstawa prawna:
Post powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z pó n. zm.), zwanej dalej ustaw Pzp.
ciw procedur przeprowadzenia niniejszego post powania s przepisy dla zamówie nie przekraczaj cych
kwot 209 000,00 €.
I. ZAMAWIAJ CY
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
Dzia Zamówie Publicznych i Zaopatrzenia
31-826 Kraków, os. Z otej Jesieni 1
tel. 12 64 68 109, 210, fax 12 64 68 173, 930
REGON: 121188694

NIP: 678 31 05 119

KRS: 0000352784
Adres internetowy:
www.szpitalrydygier.pl
II. OSOBY UPOWA NIONE DO KONTAKTU:
W zakresie formalnym:
Aneta Szmul-Czwartek: aszmul@rydygierkrakow.pl ,
W zakresie merytorycznym:
Anna Wdzi czny: awdzieczny@rydygierkrakow.pl
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Rodzaj zamówienia: Roboty Budowlane
2.

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszcze
w cz

sanitariatów na kondygnacji +1, segment B3

ci administracyjnej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.

3. Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia zawiera niniejsza Specyfikacja, a w szczególno ci Program
Funkcjonalno U ytkowy stanowi cy Za cznik nr 1 do Specyfikacji oraz rzut sanitariatów stanowi cy Za cznik
nr 1 do Programu Funkcjonalno-U ytkowego, a tak e wzór umowy stanowi cy Za cznik nr 3 do Specyfikacji.
4. Zamawiaj cy zaleca, aby Wykonawca dokona wst pnej wizji lokalnej miejsc realizacji prac, aby uzyska
informacje, które mog

by

konieczne do przygotowania oferty celem zawarcia umowy i wykonania

zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
IV. NUMER POST POWANIA: 37 9/ZP/2017
Tryb post powania: PRZETARG NIEOGRANICZONY
V. OFERTY CZ

CIOWE

Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adania ofert cz ciowych.
VI. ZAMÓWIENIA UZUPE NIAJ CE
Zamawiaj cy nie przewiduje udzielanie zamówie
publicznych.
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VII. WYMAGANY TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia wynosi 49 dni kalendarzowych od daty przekazania Wykonawcy terenu
budowy (zgodnie z §1 ust. 3 projektu umowy).
VIII. WARUNKI UDZIA U W POST POWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPE NIENIA TYCH
WARUNKÓW
1.

O udzielenie zamówienia mog

wzi

udzia Wykonawcy, którzy spe niaj

warunki okre lone

w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:
1)

nie podlegaj wykluczeniu

2)

spe niaj warunki udzia u w post powaniu, dotycz ce:
a)

kompetencji lub uprawnie

do prowadzenia okre lonej dzia alno ci zawodowej,

o ile wynika to z odr bnych przepisów
Zamawiaj cy nie ustala szczegó owego warunku udzia u w Post powaniu. Ocena spe niania niniejszego warunku
udzia u w Post powaniu, zostanie dokonana zgodnie z formu
oz

„spe nia – nie spe nia”, w oparciu

one przez Wykonawc o wiadczenie, o którym mowa w pkt IX ppkt 1 lit. a).
b)

sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiaj cy nie ustala szczegó owego warunku udzia u w Post powaniu. Ocena spe niania niniejszego warunku
udzia u w Post powaniu, zostanie dokonana zgodnie z formu
oz

„spe nia – nie spe nia”, w oparciu

one przez Wykonawc o wiadczenie, o którym mowa w pkt IX ppkt 1 lit. a).
c)

zdolno ci technicznej lub zawodowej

Zamawiaj cy nie ustala szczegó owego warunku udzia u w Post powaniu. Ocena spe niania niniejszego warunku
udzia u w Post powaniu, zostanie dokonana zgodnie z formu
oz

„spe nia – nie spe nia”, w oparciu

one przez Wykonawc o wiadczenie, o którym mowa w pkt IX ppkt 1 lit. a).
2.

Wykonawca mo e w celu potwierdzenia spe niania warunków udzia u w post powaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego cz

ci, polega na zdolno ciach

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezale nie
od charakteru prawnego

cz cych go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na

zdolno ciach lub sytuacji innych podmiotów, zobowi zany jest udowodni zamawiaj cemu, e realizuj c
zamówienie,

b dzie

dysponowa

niezb dnymi

zasobami

tych

podmiotów,

w

szczególno ci

przedstawiaj c zobowi zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb dnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia.
3.

W

Post powaniu

mog

wzi

udzia

Wykonawcy,

którzy

nie

podlegaj

wykluczeniu

z Post powania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Ocena spe niania warunków udzia u w Post powaniu, o których mowa w ppkt. 3, zostanie dokonana zgodnie
z formu

„spe nia – nie spe nia”, w oparciu o przed

one przez Wykonawc

o wiadczenie i dokumenty,

o których mowa w pkt. IX ppkt 2.
IX. WYKAZ O WIADCZE

LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ

DOSTARCZY

WYKONAWCY W CELU

POTWIERDZENIA SPE NIANIA WARUNKÓW UDZIA U W POST POWANIU
1.

W zakresie wykazania spe niania przez Wykonawc warunków, o których mowa w art. 22 ust.1
ustawy Pzp, Wykonawca przedk ada:
a)

wiadczenie o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu – wype nione i podpisane
odpowiednio przez osob (osoby) upowa nion (upowa nione) do reprezentowania Wykonawcy.
Stosowne o wiadczenie zawarte jest we wzorze, stanowi cym Za cznik nr 2b do Specyfikacji.
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2.

W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z Post powania w okoliczno ciach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca przedk ada:
a)

wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post powania – wype nione i podpisane
odpowiednio przez osob (osoby) upowa nion (upowa nione) do reprezentowania Wykonawcy.
Stosowne o wiadczenie zawarte jest we wzorze Oferty, stanowi cej Za cznik nr 2a do Specyfikacji

b)

aktualny odpis z w

ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia alno ci

gospodarczej, je eli odr bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawiony nie
wcze niej, ni 6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert.
3.

Wykonawca maj cy siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj cej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany
w § 5 pkt 1 Rozporz dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich mo e

da zamawiaj cy od wykonawcy w post powaniu o udzieleni zamówienia, zwanego dalej

rozporz dzeniem, sk ada dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 rozporz dzenia, w zakresie
okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Je eli w kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument mia dotyczy , nie wydaje si takich dokumentów, zast puje
si

go dokumentem zawieraj cym o wiadczenie tej osoby z

onym przed notariuszem lub przed

organem s dowym, administracyjnym albo organem samorz du zawodowego lub gospodarczego
ciwym ze wzgl du na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia ppkt. 6 stosuje si
odpowiednio.
4.

Je eli Wykonawca ma siedzib

lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zamiast dokumentów o których mowa w ppkt. 2 lit. b sk ada dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj ce odpowiednio, e nie otwarto
jego likwidacji ani nie og oszono upad
5.

ci.

Dokumenty, o których mowa w ppkt. 4 powinny by wystawione nie wcze niej ni 6 miesi cy przed
up ywem terminu sk adania ofert.

6.

Je eli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje si dokumentów, o których mowa w ppkt 4, zast puje si je dokumentem
zawieraj cym o wiadczenie, w którym okre la si

tak e osob

Wykonawcy, z

ciwym organem s dowym, administracyjnym albo

one przed notariuszem lub w

(osoby) uprawnione do reprezentacji

organem samorz du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania. Postanowienia ppkt. 5 stosuje
si odpowiednio.
7.

W przypadku w tpliwo ci co do tre ci dokumentu z

onego przez Wykonawc

maj cego siedzib

lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiaj cy mo e zwróci si do
ciwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzib
przed

lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezb dnych informacji dotycz cych
onego dokumentu.

X. INFORMACJA NA TEMAT PRZYNALEZNO CI LUB BRAKU PRZYNALEZNO CI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITA OWEJ
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5, przekazuje Zamawiaj cemu o wiadczenie o przynale no ci lub braku przynale no ci do tej samej grupy
kapita owej. Wraz ze z

eniem o wiadczenia, wykonawca mo e przedstawi dowody, e powi zania z innym

wykonawc nie prowadz do zak ócenia konkurencji w post powaniu o udzielenie zamówienia.
Numer Post powania: 379/ZP/2017
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Wzór o wiadczenia zostanie zamieszczony przez Zamawiaj cego na stronie internetowej, na której by
zamieszczony SIWZ wraz z za cznikami.
XI.INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ CYCH, E OFEROWANE PRODUKT ODPOWIADAJ
OKRE LONYM WYMAGANIOM
Zamawiaj cy nie wymaga z

enia dokumentów w powy szym zakresie.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.

Oferta musi by

z

ona w formie pisemnej pod rygorem niewa no ci, w nieprzezroczystej i trwale

zamkni tej kopercie lub opakowaniu, uniemo liwiaj cym ujawnienie jej tre ci przed up ywem terminu
sk adania ofert.
2.

Na kopercie lub opakowaniu nale y umie ci :
a)

dok adny adres Wykonawcy (adres do korespondencji oraz kontaktowy numer telefonu),

b)

numer sprawy 379/ZP/2017,

c)

nazwa Post powania: remont pomieszcze
cz

sanitariatów na kondygnacji +1, segment B3 w

ci administracyjnej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie

sp. z o.o.
d)
3.

napis: „Nie otwiera przed 17 listopada 2017 r., godzin 11:00”.

Pierwsza strona oferty winna zawiera :
a)
b)

4.

czn liczb stron oferty,
strony, na której dany dokument si znajduje.

Dokumenty sk adaj ce si na ofert :
a)

Formularz ofertowy wed ug wzoru okre lonego w Za czniku nr 2 do Specyfikacji

b)

dokumenty i o wiadczenia potwierdzaj ce spe nianie przez Wykonawc

warunków udzia u

w Post powaniu (wymienione w pkt. IX Specyfikacji),
c)

dokumenty, o których mowa w pkt. XI Specyfikacji,

d)

w przypadku Wykonawców dzia aj cych przez pe nomocnika – pe nomocnictwo, w formie, o której
mowa w ppkt 11 lit. b),

e)

w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si

o zamówienie – dokument stwierdzaj cy

ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si

o zamówienie pe nomocnika

do reprezentowania ich w Post powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w Post powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, chyba, e w przypadku
spó ki cywilnej, z umowy tej spó ki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia czego
niezb dne b dzie za czenie do oferty umowy spó ki cywilnej).
Tre

z

onej oferty musi odpowiada tre ci Specyfikacji. Zamawiaj cy zaleca aby przy sporz dzeniu

oferty, Wykonawca skorzysta
przedstawi

ofert

z wzorów przygotowanych przez Zamawiaj cego. Wykonawca mo e

na swoich formularzach z zastrze eniem,

e musz

one zawiera

wszystkie informacje

okre lone przez Zamawiaj cego w Specyfikacji.
5.

Ofert nale y sporz dzi w j zyku polskim, czytelnie i starannie, za pomoc nie cieralnego atramentu.
Dokumenty sporz dzone w j zyku obcym musz by sk adane wraz z t umaczeniem na j zyk polski.

6.

Wykonawca ma prawo z
z przygotowaniem i z

7.

tylko jedn

ofert . Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi zane

eniem oferty.

Zamawiaj cy zaleca, aby ka da zapisana strona oferty (wraz z za cznikami do oferty) by a
ponumerowana kolejnymi numerami.
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8.

Zamawiaj cy zaleca, aby oferta wraz z za cznikami by a zestawiona w sposób uniemo liwiaj cy jej
samoistn

9.

dekompletacj .

Oferta i za czniki do oferty musz

by

podpisane przez upowa nionego (upowa nionych)

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy.
10. W przypadku sk adania dokumentów w formie kopii, musz

one by

po wiadczone za zgodno

z orygina em przez Wykonawc lub upowa nionego (upowa nionych) przedstawiciela (przedstawicieli)
Wykonawcy:
a)

po wiadczenie za zgodno

z orygina em winno by

identyfikacj podpisu (np. wraz z imienn piecz tk
zgodno
b)

sporz dzone w sposób umo liwiaj cy

osoby po wiadczaj cej kopi dokumentu za

z orygina em),

w przypadku podpisywania oferty lub po wiadczania za zgodno
przez osob

(osoby)

nie maj

z orygina em kopii dokumentów

(maj ce) prawa do reprezentowania Wykonawcy, nale y

do oferty do czy stosowne pe nomocnictwo.
Pe nomocnictwo powinno by przedstawione w formie:
- orygina u podpisanego przez osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego
(ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji okre lonym w tych dokumentach, albo
- kopii po wiadczonej za zgodno

z orygina em przez notariusza.

W przypadku udzielenia pe nomocnictwa, wymagana jest forma, rodzaj i zakres pe nomocnictwa w

ciwy do

poszczególnych czynno ci.
Zamawiaj cy, z zastrze eniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, zaleca aby, Wykonawca do oferty przed

stosowny

odpis z rejestru Wykonawcy (aktualny na dany dzie lub pe ny), z którego wynika umocowanie osoby (osób)
udzielaj cych w imieniu Wykonawcy pe nomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy, je eli stosowny odpis nie
zosta wcze niej z

ony przez Wykonawc w niniejszym Post powaniu.

11. Wykonawca ma prawo, nie pó niej ni w terminie sk adania ofert, zastrzec informacje, które stanowi
tajemnic przedsi biorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003 r., poz. 1503 z pó n. zm.), zwanej dalej ustaw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, pod warunkiem, e wyka e jednocze nie, e zastrze one przez niego w ofercie informacje
stanowi

tajemnice przedsi biorstwa. W przypadku zastrze enia informacji stanowi cych tajemnice

przedsi biorstwa, Wykonawca ma obowi zek wydzieli
przedsi biorstwa

i

oznaczy

je

klauzul

–

z oferty informacje stanowi ce tajemnic

„Nie

udost pnia .

Informacje

stanowi

tajemnic przedsi biorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Zastrze enie informacji, które nie stanowi

tajemnicy

przedsi biorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz informacji, o których
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, skutkowa b dzie ich ujawnieniem przez Zamawiaj cego.
12. Wszelkie poprawki lub zmiany w tek cie oferty (w tym za cznikach do oferty) musz by parafowane
(lub podpisane) w asnor cznie przez osob
(podpis) winna by

(osoby) podpisuj

naniesiona w sposób umo liwiaj cy identyfikacj

(podpisuj ce) ofert . Parafka
podpisu np. wraz z imienn

piecz tk osoby sporz dzaj cej parafk .
13. Wykonawca jest zwi zany ofert

przez okres 30 dni. Bieg terminu zwi zania ofert

rozpoczyna si

wraz z up ywem terminu sk adania ofert.
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14. Wykonawcy mog wspólnie ubiega si

o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta

musi spe nia nast puj ce wymagania:
a)

w odniesieniu do wymaga
ubiegaj cych si

wspólnie

postawionych przez Zamawiaj cego, ka dy z Wykonawców
o zamówienie, oddzielnie musi udokumentowa ,

e nie podlega

wykluczeniu z Post powania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
b)

Wykonawcy wyst puj cy wspólnie musz

ustanowi

pe nomocnika do reprezentowania ich

w Post powaniu lub do reprezentowania ich w Post powaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Pe nomocnictwo nale y przed

w ofercie w formie orygina u lub kopii

po wiadczonej przez notariusza,
c)

wszelka korespondencja w Post powaniu prowadzona b dzie wy cznie z pe nomocnikiem,
o którym mowa w ppkt. 15 lit. b),

d)

wype niaj c Formularz Ofertowy, jak równie inne dokumenty powo uj ce si

na „Wykonawc ”;

w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” nale y wpisa dane dotycz ce ka dego z Wykonawców
wspólnie ubiegaj cych si

o udzielnie zamówienia, a nie dane pe nomocnika Wykonawców

wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia.
XIII.TERMIN SK ADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT:
1.

Ofert w formie pisemnej pod rygorem niewa no ci nale y z

na Dzienniku Podawczym Szpitala

Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzib w Krakowie, pokój 238
w terminie do dnia 17 listopada 2017 r. do godziny 10:30.
2.

Decyduj ce znaczenie dla oceny zachowania terminu sk adania ofert, ma data i godzina z
w siedzibie Zamawiaj cego a nie data jej wys ania przesy
enia oferty po terminie sk adania ofert b

z

enia oferty

pocztow , czy kuriersk . Konsekwencje

enia oferty w innym miejscu ni miejsce sk adania

ofert okre lone w ppkt. 1, ponosi Wykonawca.
3.

Wykonawca mo e wprowadzi zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupe nienia do z
up ywem terminu sk adania ofert. Zmiany dokonuje si

przez z

onej oferty, przed

enie oferty w zmienionym zakresie,

która musi odpowiada wszystkim zasadom niniejszej Specyfikacji. Koperta lub opakowanie dodatkowo
musi by oznaczona napisem „ZMIANA OFERTY”. Zmiany, o których mowa w zdaniu pierwszym ppkt.
3 musz by z

one wed ug takich samych zasad jak z

ona oferta (ppkt. 1). Koperty lub opakowania

oznakowane dopiskiem „ZMIANA OFERTY” zostan otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który
wprowadzi zmiany i po stwierdzeniu poprawno ci procedury dokonania zmian, zostan one do czone
do oferty.
4.

Wykonawca ma prawo przed up ywem terminu sk adania ofert, wycofa

z

on

ofert . Wycofanie

onej oferty dokonuje si na pisemny wniosek Wykonawcy, zawieraj cy o wiadczenie
onej oferty, z

ony Zamawiaj cemu przed up ywem terminu sk adania ofert. Powiadomienie o

wycofaniu oferty, musi by z
zosta

one wed ug takich samych zasad jak z

ona oferta (ppkt. 1) i mo e

dodatkowo oznaczone napisem „WYCOFANIE OFERTY”. Po stwierdzeniu poprawno ci

post powania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie b
5.

dania zwrotu

odczytane.

Publiczne otwarcie ofert nast pi w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
sp. z o.o., 31-826 Kraków, os. Z otej Jesieni 1 w dniu 17 listopada 2017 r., o godzinie 11:00 w sali
numer 15b (II p.). W trakcie publicznego otwarcia ofert Zamawiaj cy poda informacje okre lone w art.
86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.

XIV.WYMAGANIA DOTYCZ CE WADIUM
Zmawiaj cy nie wymaga z

enia wadium.
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XV.FORMA POROZUMIEWANIA SI ZAMAWIAJ CEGO I WYKONAWCÓW
1.

O wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje ka da ze stron przekazuje pisemnie: drog
elektroniczn (fax, email) lub drog tradycyjn (papierow ).

2.

O wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomoc
uwa a si za z

one w terminie, je eli ich tre

poczty elektronicznej

dotar a do Zamawiaj cego przed up ywem terminu i

zosta a niezw ocznie potwierdzona przez Zamawiaj cego.
3.

Korespondencj w formie papierowej, Wykonawcy zobowi zani s wysy

lub sk ada na adres:

Dziennik Podawczy Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., 31826 Kraków, os. Z otej Jesieni 1 z dopiskiem „Dzia Zamówie

Publicznych i Zaopatrzenia –

dotyczy Post powania nr 379/ZP/2017”.
4.

Przes anie korespondencji na inny adres ni
niemo no ci

zapoznania si

zosta o to okre lone w ppkt. 1, mo e skutkowa

przez Zamawiaj cego z tre ci

przekazanej informacji we w

ciwym

terminie.
5.

Korespondencj

przekazywan

drog

elektroniczn , wykonawcy zobowi zani s

email: aszmul@rydygierkrakow.pl (Zamawiaj cy zaleca przesy anie zapyta

kierowa

na adres

dotycz cych tre ci

Specyfikacji drog email w pliku WORD), fax:12 64 68 173.
XVI. ZASADY OCENY OFERT
1.

Zamawiaj cy do etapu oceny ofert pod wzgl dem ustalonych w ppkt. 2 kryteriów zakwalifikuje oferty
spe niaj ce nast puj ce wymagania:
a)

oferta zosta a z

b)

z

ona w okre lonym przez Zamawiaj cego terminie,

one przez Wykonawc

dokumenty (o wiadczenia) potwierdzaj

spe nianie przez niego

warunków udzia u w Post powaniu okre lone w Specyfikacji,
c)

z zastrze eniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z
aktualne, zosta y z

one o wiadczenia i wymagane dokumenty s

one w odpowiedniej formie i s

podpisane przez osoby uprawnione do

reprezentowania Wykonawcy,
d)

oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ustawy Pzp (z uwzgl dnieniem art. 87 ustawy
Pzp oraz art. 90 ustawy Pzp).

2.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spo ród ofert niepodlegaj cych odrzuceniu Zamawiaj cy b dzie
stosowa ni ej podane kryteria:

KRYTERIUM

WARTO

PUNKTOWA WAGI W %

CENA
3.

Ocena b dzie dokonywana wed ug skali punktowej, przy za

100%
eniu, e maksymalna punktacja wynosi

100 punktów.
4.

Kryterium CENA:

Liczba punktów = (cena (min)/cena (oceniana) * 100 gdzie:
cena(min) – najni sza cena spo ród wszystkich ofert ocenianych
cena(oceniana) - cena podana w ofercie ocenianej
5.

Za ofert najkorzystniejsz uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwi ksz liczb punktów.

6.

Zamawiaj cy powiadomi na pi mie o wynikach post powania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali
si o udzielenie zamówienia, w tym o:
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wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj c nazw

i adres wykonawcy, którego ofert

wybrano

uzasadnieniem jej wyboru, a tak e nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy z
ze streszczeniem oceny i porównania z
kryterium oceny ofert oraz

wraz z

yli oferty, wraz

onych ofert zawieraj cym punktacj przyznan ofertom w ka dym

czn punktacj ;

Wykonawcach, których oferty zosta y odrzucone, podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne;
Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z post powania o udzielenie zamówienia, podaj c uzasadnienie
faktyczne i prawne.
7.

Zawiadomienie o wyborze, o którym mowa w pkt. XVI ust.5 specyfikacji b dzie niezw ocznie
zamieszczone na tablicy og osze w siedzibie Zamawiaj cego oraz na stronie internetowej.

8.

Podpisanie umowy odb dzie si

w terminie zgodnym z ustaw

- Prawo zamówie

publicznych, w

miejscu wskazanym przez Zamawiaj cego.
XVII. OFERTA CENOWA
1.

Dokumenty

opisane

poni ej

musz

by

podpisane

wy cznie

przez

upowa nion(ego)ych

przedstawiciel(a)i Wykonawcy.
Warto
1)

netto i brutto oferty musi by podana do dwóch miejsc po przecinku.
podana cena musi zawiera

wszystkie sk adowe zwi zane z prawid ow

realizacj

przedmiotu

zamówienia w siedzibie Zamawiaj cego.
2)

cena netto ma zawiera : wynagrodzenie (w tym koszty) wszystkich wymaga

okre lonych przez

Zamawiaj cego niniejsz Specyfikacj oraz obejmowa wszystkie koszty (w tym wynagrodzenie) jakie
poniesie Wykonawca z tytu u nale ytego oraz zgodnego z umow i obowi zuj cymi przepisami (sensu
largo) wykonania przedmiotu zamówienia i koszty (w tym wynagrodzenie) za naprawy w okresie trwania
gwarancji (w tym cz ci) oraz wszelkie inne sk adowe za wyj tkiem podatku VAT.
3)

stawka podatku VAT musi by wyszczególniona w osobnej rubryce.

PODANA W OFERCIE CENA MA BY

CEN

OSTATECZN

PO UWZGL DNIENIU WSZYSTKICH

RABATÓW.
2.

Warunki p atno ci:
1)

termin p atno ci - wymagany przez Zamawiaj cego termin p atno ci: do 30 dni po prawid owej
realizacji us ugi i otrzymaniu prawid owo wystawionej faktury,

2)

forma p atno ci - przelew (m.in. poda numer rachunku bankowego oraz adres banku Wykonawcy),

3)

w przypadku gdy termin p atno ci przypadnie w dzie
atno

ustawowo wolny od pracy lub sobot ,

nast pi w terminie pierwszego dnia roboczego nast puj cego po tych dniach.

3.

Cena oferty ma by podana w PLN.

4.

Zmiana podatku VAT nast puje z mocy prawa. Zmiana stawki podatku VAT nie powoduje zmiany ceny
brutto. Zmianie ulega cena netto.

XVIII. PROJEKT UMOWY:
Zamawiaj cy wymaga od Wykonawcy, aby zawar

z nim umow

w sprawie zamówienia publicznego

na warunkach okre lonych w projekcie umowy, stanowi cym Za cznik nr 3 do Specyfikacji.
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XIX. INFORMACJE O FORMALNO CIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPE NIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1.

Po wyborze oferty, Zamawiaj cy zawiadomi niezw ocznie Wykonawców, którzy ubiegali si o udzielenie
zamówienia oraz zawiadomi Wykonawc , którego ofert wybrano, o terminie i miejscu zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.

2.

Zamawiaj cy zawrze umow w sprawie zamówienia publicznego, z zastrze eniem art. 183 ustawy Pzp,

3.

Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si

w terminach okre lonych w art. 94 ustawy Pzp.
o udzielenie zamówienia s

zobowi zani przedstawi Zamawiaj cemu umow reguluj

podstawy i

zasady wspólnego ubiegania si o udzielenie zamówienia.
4.

Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca sk ada dla osoby
podpisuj cej umow , dokument potwierdzaj cy uprawnienie osoby podpisuj cej do reprezentowania
Wykonawcy. Powy sze nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiaj cy dysponuje ju
dokumentami z

5.

odpowiednimi

onymi w toku Post powania.

Wykonawca najpó niej w dniu zawarcia umowy przed

y Zamawiaj cemu polis lub inny dokument

potwierdzaj cy zawarcie umowy ubezpieczenia OC.
6.

Wykonawca zobowi zany jest przedstawi polis ubezpieczenia OC od prowadzonej dzia alno ci (OC
deliktowa i kontraktowa) w zakresie zwi zanym z przedmiotem zamówienia, wa
zamówienia zapewniaj

ochron

ubezpieczeniow

w okresie realizacji

z limitem minimum 30 000,00 PLN

(s ownie:

trzydzie ci tysi cy z otych).
7.

Wykonawca jest zobowi zany zawrze

i utrzymywa

w mocy, w okresie obowi zywania Umowy -

umow ubezpieczenia odpowiedzialno ci cywilnej, o której mowa w powy szym punkcie.
8.

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialno ci cywilnej powinna obejmowa

wszelkie szkody (w tym

szczególnie szkody osobowe) jakie mog powsta w okresie ubezpieczenia.
9.

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialno ci cywilnej powinna obejmowa

wszelkie szkody na jedno i

wszystkie zdarzenia, niezale nie od liczby szkód wynikaj cych z jednego zdarzenia jakie mog powsta
w okresie ubezpieczenia.
10. W czasie obowi zywania Umowy Wykonawca jest zobowi zany, najpó niej w ostatnim dniu
obowi zywania umowy ubezpieczenia, przedstawi

now

polis

potwierdzaj

zawarcie kolejnej

umowy ubezpieczenia oraz najpó niej w dniu up ywu terminu p atno ci, przedstawi dowód op acenia
sk adki (lub rat) ubezpieczeniowej.
XX. RODKI OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcy przys uguj przewidziane w ustawie Pzp rodki ochrony prawnej w postaci odwo ania oraz skargi
do s du. Szczegó owe zasady wnoszenia rodków ochrony prawnej oraz post powania toczonego wskutek ich
wniesienia okre la Dzia VI ustawy Pzp.
XXII. ZABEZPIECZENIE NALE YTEGO WYKONANIA ZOBOWIAZANIA
1.

Wykonawca wniesie zabezpieczenie nale ytego wykonania Umowy (w szczególno ci terminowo ci, jako ci
etc.) o warto ci 10% (przewidywanego) wynagrodzenia brutto nale nego z tytu u wykonania umowy.
Zabezpieczenie s

2.

y pokryciu roszcze z tytu u niewykonania lub nienale ytego wykonania Umowy.

Zabezpieczenie nale ytego wykonania Umowy powinno by

wniesione w formach i na zasadach,

o których mowa w przepisach art. 148 i 149 ustawy pzp.
3.

Okres obowi zywania zabezpieczenia:
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a)

70 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie zwrócone (zwolnione) w okresie do 30 dni od
zaakceptowania

przez Zamawiaj cego

stwierdzonego protoko em

(bezwzgl dnie

w

formie pisemnej)

stanu

inwestycji

odbioru ko cowego przedmiotu Umowy (tj. potwierdzenia przez

Zamawiaj cego, e zamówienie zosta o nale ycie wykonane),
b)

30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie zwrócone (zwolnione) nie pó niej ni w okresie 15 dni po
up ywie okresu r kojmi.

4.

Zamawiaj cy jest upowa niony do pobrania (rozliczenia, w tym wniosek o wyp at
bankowej/ubezpieczeniowej) z zabezpieczenia: kar pieni

z gwarancji

nych, roszcze z tytu u gwarancji i r kojmi lub

innych kwot okre lonych w Umowie, naliczonych z tytu u niewykonania lub nienale ytego wykonywania
Umowy przez Wykonawc , po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zap aty (termin zap aty minimum 7 dni).
5.

Wykonawca zobowi zuje si

(bezwzgl dnie na w asny koszt i ryzyko) do ci

ego utrzymywania

zabezpieczenia nale ytego wykonania Umowy w wysoko ci 10 % o którym mowa w ust. 1, a zaspokojenie
si z zabezpieczenia powoduje obowi zek uzupe niania ww. zabezpieczenia w terminie do 7 dni od daty
pobrania przez Zamawiaj cego z zabezpieczenia: kar pieni nych, roszcze z tytu u gwarancji i r kojmi lub
innych kwot okre lonychw Umowie, naliczonych z tytu u niewykonania lub nienale ytego wykonywania
Umowy przez Wykonawc z zastrze eniem ust. 3.
XXIII. INFORMACJE DODATKOWE
1.

Wszelkie czynno ci podejmowane przez Wykonawc
skuteczno ci

do czenia

dokumentów

w toku Post powania wymagaj

potwierdzaj cych

uprawnienie

osoby

dla swej

podpisuj cej

do

reprezentowania Wykonawcy. Powy sze nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiaj cy dysponuje ju
odpowiednimi dokumentami z

onymi w toku Post powania.

2.

Zamawiaj cy nie zamierza zwo

3.

Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci sk adania ofert wariantowych.

zebrania Wykonawców.

4.

Zamawiaj cy nie przewiduje zwrotu kosztów udzia u w Post powaniu, z wyj tkiem sytuacji opisanej
w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

5.

Zamawiaj cy nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

6.

Zamawiaj cy nie przewiduje stosowania dynamicznego systemu zakupów.

7.

Zamawiaj cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

8.

Zamawiaj cy wymaga wniesienia zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy.

9.

Wykonawca mo e powierzy wykonanie cz

ci zamówienia podwykonawcy.

10. Wszelkie nazwy w asne produktów i materia ów przywo ane w specyfikacji s
standardu wykonania i okre leniu w

ciwo ci i wymogów technicznych za

okre leniu po

danego

onych w dokumentacji

technicznej dla danych rozwi za .
Dopuszcza si zamienne rozwi zania pod warunkiem:
- spe nienia co najmniej tych samych w

ciwo ci technicznych

- przedstawieniu zamiennych rozwi za na pi mie
Rozwi zania zamienne zawiera b

porównanie zasadniczych parametrów technicznych materia ów

oraz kosztorys porównawczy w oparciu o kryteria podane przez zamawiaj cego, dane techniczne,
atesty, dopuszczenia do stosowania
- uzyskaniu jednocze nie akceptacji projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego, inwestora albo
pe nomocnika inwestora.
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ZA

CZNIK NR 2 DO SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa wykonawcy
Adres (siedziba) wykonawcy
Województwo

Powiat

NIP

REGON

Telefon/Fax

www

Osoba do kontaktu

Imi i nazwisko:
telefon/fax:

Dotyczy: Remont pomieszcze

e-mail:

sanitariatów na kondygnacji +1, segment B3 w cz

ci administracyjnej

Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
I.

Oferujemy realizacj zamówienia za cen :

CENA OFERTY NETTO

II.

STAWKA PODATKU VAT

CENA OFERTY BRUTTO

wiadczamy, e:

TAK / NIE

WARUNEK
Zapoznali my si ze specyfikacj wraz z jej za cznikami i nie wnosimy do niej zastrze
oraz, e zdobyli my konieczne informacje do przygotowania oferty
Przyjmujemy warunki i terminy p atno ci
Jeste my zwi zani niniejsz ofert przez okres podany w specyfikacji
Zapoznali my si z tre ci za czonego do specyfikacji projektu umowy i w przypadku
wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiaj cym umow sporz dzon na podstawie tego
projektu

........................................................................
podpis i piecz osoby (osób) upowa nionej
do reprezentowania Wykonawcy
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ZA

CZNIK NR 2A DO SIWZ

Wykonawca:
……………………………………………
……………………………………………
(pe na nazwa/firma, adres,
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………………………
……………………………………………
(imi , nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)
wiadczenie Wykonawcy
sk adane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówie publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZ CE PRZES ANEK WYKLUCZENIA Z POST POWANIA
Na

potrzeby

post powania

o

pn.……………………………………….………….

udzielenie

(nazwa

zamówienia

post powania),prowadzonego

publicznego
przez

Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. (os. Z otej Jesieni 1, 31-826 Kraków),

Szpital
wiadczam,

co nast puje:
WIADCZENIA DOTYCZ CE WYKONAWCY:
1.

O wiadczam, e nie podlegam wykluczeniu z post powania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy
Pzp.

2.

O wiadczam, e nie podlegam wykluczeniu z post powania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

wiadczam,

e zachodz

w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z post powania na podstawie art.

…………. ustawy Pzp(poda maj

zastosowanie podstaw wykluczenia spo ród wymienionych w art. 24 ust. 1

pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocze nie o wiadczam, e w zwi zku z ww. okoliczno ci ,
na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podj em nast puj ce rodki naprawcze
………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………..…………………………………………………..
WIADCZENIE DOTYCZ CE PODANYCH INFORMACJI:
wiadczam,

e

i zgodne z prawd

wszystkie

informacje

podane

w

oraz zosta y przedstawione z pe

powy szych

o wiadczeniach

wiadomo ci

s

aktualne

konsekwencji wprowadzenia

zamawiaj cego w b d przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowo ), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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ZA

CZNIK NR 2B DO SIWZ

Wykonawca:
……………………………………………
……………………………
(pe na nazwa/firma, adres,
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………………………
……………………………
(imi , nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)
wiadczenie Wykonawcy
sk adane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówie publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZ CE SPE NIANIA WARUNKÓW UDZIA U W POST POWANIU

Na

potrzeby

post powania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

pn.

…………………………………………………………….. (nazwa post powania), prowadzonego przez Szpital
Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. (os. Z otej Jesieni 1, 31-826 Kraków),

wiadczam,

co nast puje:
INFORMACJA DOTYCZ CA WYKONAWCY:
wiadczam,

e spe niam warunki udzia u w post powaniu okre lone przez zamawiaj cego w pkt. VIII

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (wskaza dokument i w

ciw jednostk redakcyjn dokumentu, w

której okre lono warunki udzia u w post powaniu).
WIADCZENIE DOTYCZ CE PODANYCH INFORMACJI:
wiadczam,

e

i zgodne z prawd

wszystkie

informacje

podane

w

oraz zosta y przedstawione z pe

powy szych

o wiadczeniach

wiadomo ci

s

aktualne

konsekwencji wprowadzenia

zamawiaj cego w b d przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowo ), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)
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