Nr sprawy: ZP/ 9 /2016/PN

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Korczaka 23
18-100 Łapy
REGON: 050644804
NIP: 966-13-19-909
Tel. centrala (85) 814 24 38, faks (85) 814 24 82 lub (85) 814 24 54
Tel. Dział Zam. Publ. (85) 814 24 51
przetargi@szpitallapy.pl
www.szpitallapy.pl
Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie i na zasadach
określonych w art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.
U. 2015 r. poz. 2164 ze zm. – dalej uPzp) - przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie
przekraczającej równowartości w złotych polskich kwoty 209.000 euro, na
usługę pełnienia obowiązków inwestora zastępczego przy realizacji
inwestycji pn. „Budowa Budynku Szpitala (w ramach rozbudowy istniejącego), w zakresie Bloku Operacyjnego, Oddziału Chirurgicznego, OAIT, Centralnej Sterylizatorni i Pracowni Endoskopii”.

Ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych.
Nr 341103-2016 z dn. 2016.11.10
Na stronie internetowej http ://www.szpitallapy.pl
W siedzibie Zamawiającego : tablica ogłoszeń.
Zatwierdził:
Urszula Łapińska
Dyrektor
SP ZOZ w Łapach

Łapy , 10 listopad 2016 r.

I.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa - pełnienie obowiązków inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji pn. „Budowa Budynku Szpitala (w ramach rozbudowy istniejącego), w zakresie
Bloku Operacyjnego, Oddziału Chirurgicznego, OAIT, Centralnej Sterylizatorni i Pracowni
Endoskopii” na rzecz SP ZOZ w Łapach.
2. Zamawiający wymaga aby realizacja przedmiotu zamówienia nastąpiła na warunkach i zasadach określonych we wzorze umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
– Załącznik nr 6 do SIWZ wraz z PFU – Załącznik nr 7 do SIWZ.
3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71520000-9 – usługi nadzoru budowlanego, 71540000- 5 – usługi zarządzania budową.
4. Realizacja przedmiotu zamówienia winna nastąpić w okresie od dnia podpisania umowy do dnia
30.09.2018 r. W/w okres /termin realizacji zamówienia/ obejmuje kompletne wykonanie przedmiotu
zamówienia na który składają się wszelkie czynności określone we wzorze umowy – Załącznik nr 5
do SIWZ
5. Zamawiający zgodnie z dyspozycją z art. 36b ust. 1 uPzp wymaga od Wykonawców którzy zamierzają przy wykonaniu przedmiotu zamówienia posługiwać się podwykonawcą /podwykonawcami/, do
określenia w treści ich oferty części zamówienia której wykonanie powierzą podwykonawcy /podwy konawcom/ oraz podania przez Wykonawcę firmy/firm (nazwy) podwykonawcy /podwykonawców/.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej, zastosowania aukcji elektronicznej, ani
tez ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
9. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym prowadzone będą w PLN.
10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W przypadku,
o którym mowa powyżej, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia. Wymogi zawarte w SIWZ jak i przepisy uPzp dotyczące Wykonawcy stosuje się odpo wiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Jeżeli oferta Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jako Wykonawcy składający ofertę wspólną.
II.
WARUNKI UDZIAŁU WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na mocy przepisów z art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1), 2) i 4) uPzp
oraz spełniają następujące warunki:
a) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli
Wykonawca złoży oświadczenie (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ) o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu.

b) posiadają zdolności techniczne lub zawodowe.
1/ W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania tego warunku Zamawiający wymagać będzie
przedłożenia mu (w trybie i na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 uPzp w związku z art. 24aa
uPzp) wykazu wykonanych usług (dotyczy usług polegających na pełnieniu funkcji inwestora
zastępczego lub inżyniera kontraktu) z okresu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie. Przy czym dowodami
tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi te były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Za spełniającego warunek posiadania
zdolności technicznej lub zawodowej przez Wykonawcę, Zamawiający uzna tego który wykaże się co
najmniej 1 (jedną) wykonaną usługą w zakresie pełnienia funkcji „inwestora zastępczego” lub
„inżyniera kontraktu” o wartości umownej przedmiotu zamówienia/inwestycji nadzorowanej (brutto)
nie mniejszej niż 15 000 000,00 PLN każda.
2/Ponadto w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania warunku posiadania zdolności
technicznej lub zawodowej przez Wykonawcę, Zamawiający wymagać będzie przedłożenia mu (w
trybie i na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 uPzp w związku z art. 24aa uPzp) oświadczenia na
temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy przy
uwzględnieniu zakresu w jakim winien świadczony być przedmiot zamówienia szczegółowo opisany
we wzorze umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ, oraz Załączniku nr 6 do SIWZ oraz PFU – załącznik nr
7 do SIWZ.
3/Ponadto w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania w/w warunku posiadania zdolności
technicznej lub zawodowej przez Wykonawcę, Zamawiający wymagać będzie przedłożenia mu (w
trybie i na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 uPzp w związku z art. 24aa uPzp) wykazu osób,
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia, odpowiedzialnych za
świadczenie kompletnej usługi stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia w zakresie
merytorycznym jak i formalnoprawnym, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego w
zakresie w jakim winien świadczony być przedmiot zamówienia szczegółowo opisany we wzorze
umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ, oraz Załączniku nr 6 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia oraz
PFU – załącznik nr 7 do SIWZ, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami. Za spełniającego warunek posiadania zdolności
technicznej lub zawodowej przez Wykonawcę, Zamawiający uzna tego który wykaże się że
dysponowanie:
a) minimum jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Koordynatora, Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wraz z ważnym zaświadczeniem o
przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą, co najmniej 5-letnie
doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji Kierownika Projektu, Koordynatora Zespołu
Inwestycyjnego, Inżyniera Kontraktu, Kierownika Budowy, w nadzorowaniu robót budowlanych w
swojej
specjalności
oraz
koordynowaniu
instalacji
sprzętu
medycznego,
b) minimum jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wraz z ważnym zaświadczeniem o
przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą, co najmniej 3-letnie
doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych w swojej specjalności oraz
koordynowaniu instalacji sprzętu medycznego, w tym przynajmniej przy realizacji jednego obiektu
użyteczności
publicznej,
c) minimum jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych, wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby
samorządu zawodowego oraz posiadającą, co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w
nadzorowaniu robót budowlanych w swojej specjalności oraz koordynowaniu instalacji sprzętu
medycznego, w tym przynajmniej przy realizacji jednego obiektu użyteczności publicznej,
d) minimum jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacych, w tym
instalacjach IT wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu
zawodowego oraz posiadającą, co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu
robót budowlanych w swojej specjalności oraz koordynowaniu instalacji sprzętu medycznego,
e) minimum jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności inżynieryjnej drogowej wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej
izby samorządu zawodowego oraz posiadającą, co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w
nadzorowaniu robót budowlanych w swojej specjalności.
f) minimum jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji eksperta/biegłego w specjalności prawo
finansów publicznych/zamówienia publiczne posiadającą, co najmniej 5-letnie doświadczenie
zawodowe w zakresie nadzoru formalno-prawnego zadań inwestycyjnych prowadzonych w oparciu
o tryby i zasady określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o
wartości brutto minimum 15 000 000,00 PLN .
c) znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli
Wykonawca złoży oświadczenie (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ) o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający korzystając w niniejszym postępowaniu z przysługującego mu w myśl dyspozycji z art.
24aa uPzp uprawnienia, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt. II.1.b. pkt. 1/ 3/.
4. Jeżeli Wykonawca uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu
oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną
spośród pozostałych ofert.
5. Poza Wykonawcami, których dotyczyć będą przesłanki wskazane w art. 24 ust. 1 uPzp, z
postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy:
a/ w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, ze zm.) lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, ze zm.),
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu w oparciu
o przesłankę z art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp, Zamawiający będzie żądał (w trybie i na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2 uPzp w związku z art. 24aa uPzp) odpisu z właściwego rejestru lub z

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji.
b/ którzy w sposób zawiniony poważnie naruszyli obowiązki zawodowe, co podważa ich uczciwość,
w szczególności gdy Wykonawcy ci w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonali lub nienależycie wykonali zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych,
c/ którzy, z przyczyn leżących po ich stronie, nie wykonali albo nienależycie wykonali w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z
Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania
umowy lub zasądzenia odszkodowania.
6. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek z art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 1620 lub art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 4) uPzp, może przedstawić Zamawiającemu dowody na to, że podjęte
przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego
oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Powyższe nie ma
zastosowania, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym
wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
7. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia na podstawie dołączonego do oferty oświadczenia (według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 3 do SIWZ) potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz w
związku z przekazanymi mu przez Wykonawcę w trybie i na zasadach określonych w art. 26 ust. 2
uPzp dokumentami, na zasadzie: spełnia/nie spełnia.
8. Wykonawca (działając w trybie i na zasadach określonych w art. 22a uPzp) może w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
9. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia.
10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu na którego zdolnościach lub sytuacji polega
Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w
terminie określonym przez Zamawiającego:
a/ zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b/ zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
odpowiednie do wymogów określonych przez Zamawiającego w SIWZ, zdolności techniczne
lub zawodowe.
11. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu, składa wraz z ofertą oświadczenie dotyczące tych podmiotów wg
wzoru stanowiącego treść Załącznika nr 3 do SIWZ.
12. Do Wykonawców (w tym osób fizycznych i prawnych) mających miejsce zamieszkania lub siedzibę
poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zastosowanie mają regulacje z § 7 Rozporządzenia Ministra

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. Nr 1126).
III.
INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW
Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Wykonawca składa jedną ofertę w formie pisemnej, spełniającą wymagania określone w niniejszej
SIWZ, sporządzoną w języku polskim.
3. Do wszystkich załączonych do oferty dokumentów w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie
na język polski
4. Wymaga się, aby oferta oraz wszystkie dołączone do niej dokumenty były podpisane przez
osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy albo przez odpowiednio umocowanego
pełnomocnika.
5. Zaleca się aby każda kolejna strona oferty była ponumerowana, a kartki połączone w sposób
zapobiegający przypadkowemu zdekompletowaniu.
6. Wszelkie poprawki lub zmiany winny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
7. Gdy właściwość dokumentu uniemożliwia przedłożenie go w oryginale, należy złożyć
uwiarygodnioną, przez osobę/osoby wymienione w punkcie 4, kopię lub odpis opatrzone napisem „za
zgodność z oryginałem” oraz podpisem tej osoby/osób.
8. Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą i adresem
Wykonawcy oraz oznaczeniem: „Oferta ZP/ 9 /2016/ PN na usługę - pełnienie obowiązków
inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji pn. „Budowa Budynku Szpitala (w ramach
rozbudowy istniejącego), przebudowy i rozbudowy w zakresie Bloku Operacyjnego, Oddziału
Chirurgicznego, OAIT, Centralnej Sterylizatorni i Pracowni Endoskopii” na rzecz SP ZOZ w
Łapach.”
9.

Koperta powinna być zamknięta w taki sposób, aby nie było możliwe otwarcie jej bez uszkodzenia
przed terminem otwarcia ofert.

10. W związku z dyspozycją przepisu art. 8 ust. 3 uPzp uprzedzamy wszystkich Wykonawców biorących
udział w niniejszym postępowaniu o możliwości zastrzeżenia pewnych informacji zawartych w
ofercie do wiadomości jedynie Zamawiającego poprzez złożenie stosownego oświadczenia, że
określone dokumenty stanowią „tajemnicę przedsiębiorstwa” w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji – j.t. Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zm.) za wyjątkiem tych informacji jakie
zobowiązany jest podać Zamawiający do publicznej wiadomości – art. 86 ust. 4 uPzp. W/w informacji
nie będą ujawniane, jeżeli Wykonawca, który je zastrzega dokona tego nie później niż w terminie
składania ofert, oświadczając, że nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, że zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
11. Jeżeli osobą podpisującą ofertę w imieniu i na rzecz Wykonawcy nie jest osoba upoważniona do tej
czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu
działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi, Wykonawca
wraz z ofertą winien złożyć stosowne pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia)
do podpisania oferty przez tę osobę.

12. Wykonawca wraz z ofertą składa wypełnione i podpisane Załączniki o numerach 1, 2, 3 do SIWZ lub
własny dokument/oświadczenie o treści tożsamej z treścią w/w Załączników.
13. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej
(www.szpitallapy.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem przedmiotowego oświadczenia (Załącznik nr 4
do SIWZ), Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
IV.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w postępowaniu.
V.
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCĄ
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują za
pomocą faksu na nr 85 814 24 82; 85 814 24 54 lub via e-mail: przetargi@szpitallapy.pl
2. Dokumenty wymienione w punkcie 1, przekazane za pomocą faksu lub via e-mail, uważa się za
złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie
potwierdzona pisemnie.
3. W przypadku braku potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji (dokumentów), o których mowa w pkt 1, Zamawiający uzna, że zostały
one doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma w dniu i godzinie
ich nadania i były czytelne.
4. W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu lub via e-mail oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje (dokumenty) będą nieczytelne Zamawiający może się zwrócić o ponowne ich
przesłanie za pomocą innego sposobu.
5. Do kontaktu z wykonawcami upoważnione są w/w osoby:
- Elżbieta Boguska - tel. 85 814 24 51 e-mail: przetargi@szpitallapy.pl
- Bogusław Łapiński – tel. 85 814 24 26 e-mail: b.lapinski@szpitallapy.pl
VI.
UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ ORAZ DOKONYWANIE MODYFIKACJI DOTYCZĄCYCH
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w trybie i na zasadach
określonych w art. 38 ust. 1 uPzp.
2. Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do Zamawiającego
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed terminem
składania ofert.
3. Zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków
zamówienia, treść zadanych pytań wraz z odpowiedziami na nie bez ujawniania źródła zapytania oraz
umieści je na stronie internetowej : www.szpitallapy.pl
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający
może zmienić treść SIWZ.
1.

O każdej takiej zmianie Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym w formie
pisemnej przekazano SIWZ oraz umieści treść zmiany na stronie internetowej: www.szpitallapy.pl, a
także wykona czynności o których mowa w art. 38 ust. 4a pkt. 1) uPzp.
6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ o których jest mowa w pkt. 4 nieprowadzącej do zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym
przekazano SIWZ oraz zamieści stosowną informację o zmianach na stronie internetowej:
www.szpitallapy.pl
5.

VII.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ, JEGO ZAWIESZENIE I PRZEDŁUŻENIE
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznie ustalonego terminu
składania ofert.
3. W przypadku wniesienia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) po upływie terminu
składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez KIO
orzeczenia.
4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni.
5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony
okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze
oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy
jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
VIII.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać poczta albo przesyłką kurierską na
adres :
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, 18-100 Łapy,
ul. Korczaka 23, sekretariat (pok. nr 109, budynek Administracji).
Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego
w miejscu wskazanym powyżej.
2. Termin składania ofert upływa dnia 17.11.2016 r. o godzinie 10:00
3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem
terminu składania ofert.
4. Wykonawca w każdej chwili do czasu upłynięcia terminu składania ofert o ma prawo zmienić lub
wycofać złożoną ofertę. Zmiana lub wycofanie oferty winna być dokonana w formie pisemnego
oświadczenia, a koperta dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniem "ZMIANA" lub
"WYCOFANE".
5. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z dyspozycją z art. 84 ust. 2 uPzp.

IX.
MIEJSCE I TRYB OTWARCIA ORAZ UDOSTĘPNIANIA OFERT
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.11. 2016 r., o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego pok. nr
105 (Sala Konferencyjna), budynek Administracji.
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Koperty ofert, których dotyczy wycofanie, nie będą otwierane.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy Wykonawców, ich adresy oraz informacje o
których jest mowa w dyspozycji z art. 86 ust. 4 uPzp.
6. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
7. Udostępnianie ofert będzie możliwe w dniu otwarcia ofert, przez 2 godziny od zakończenia sesji
otwarcia, a w dni następne – od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00 – 14.00 w siedzibie
Zamawiającego.
8. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, Zamawiający na jego wniosek,
prześle mu informację o których jest mowa w dyspozycji z art. 86 ust. 4 uPzp.
9. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.szpitallapy.pl
informacje dotyczące:
a/ kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b/ firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c/ ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
X.
KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB DOKONYWANIA WYBORU OFERTY
NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Cena - 100%
Ceny w ofercie przetargowej wpisane do formularza ofertowego (Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy), muszą obejmować wszystkie koszty oraz zobowiązania publicznoprawne jak i
zastosowane rabaty i upusty finansowe. Powinny być podana jako wartości brutto i netto, ceny należy
podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie
rabaty lub upusty nie uwzględnione w cenie wpisanej do formularza ofertowego Zamawiający nie
będzie ich brał pod uwagę przy ocenie oferty.
W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania po stronie Zamawiającego
obowiązku podatkowego o którym jest mowa w art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.) w związku ze zmianą ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.)
wprowadzonej ustawą z dnia 4 maja 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz
ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który będzie miał obowiązek wpłacić
zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia
stosownego oświadczenia w w/w zakresie w trybie i na zasadach określonych przepisami uPzp.
Ocena punktowa kryterium „Cena” będzie obliczana wg następującej formuły:
Ocena oferty X =

Wartość brutto oferty najtańszej
Wartość brutto oferty ocenianej

x 100

Jeżeli zaoferowana cena, wyda się Zamawiającemu rażąco niska w stosunku do przedmiotu
zamówienia i wzbudzi jego wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów
lub wystąpi jedna z przesłanek wskazanych w art. 90 ust. 1a uPzp, Zamawiający zwróci się do
Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia oferowanej
ceny.
Jako najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu i spełniających wszystkie wymagania określone w przepisach uPzp oraz
SIWZ.
XI.
ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA, ZAWARCIE UMOWY
1. O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców trybie i na zasadach o których mowa w
art. 92 uPzp.
2. Umowa z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta w
terminie nie krótszym, niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem
art. 94 ust. 2 pkt. 1a uPzp.
XII.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XIII.
ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI uPzp przysługują Wykonawcom a także innemu
podmiotowi jeżeli mają lub mieli oni interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 uPzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami uPzp czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie uPzp.
4. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a/ wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,
b/ określenia warunków udziału w postępowaniu,
c/ wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
d/ odrzucenia oferty odwołującego,
e/ opisu przedmiotu zamówienia,
f/ wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. Odwołanie powinno być wniesione w trybie i na zasadach określonych w art. 179 i nast. Działu VI uPzp.
XIV.
WZÓR UMOWY
1. Umowa, która będzie podpisana z Wykonawcą w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania,
będzie zawierała wszystkie zapisy podane w Załączniku nr 5 do SIWZ, z uwzględnieniem treści ofert
Wykonawcy oraz postanowień SIWZ.

2. Złożenie oferty, zawierającej podpisany Formularz ofertowy – Załącznik nr 2 do SIWZ, będzie
oznaczało akceptację treści przedmiotowej umowy, która nie będzie podlegała negocjacjom.
Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku
podstaw do wykluczenia.
Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.
Załącznik nr 5 - Wzór umowy.
Załącznik nr 6 – PFU.
UWAGA: Wszystkie Załączniki stanowią integralną część treści SIWZ oraz oferty Wykonawcy.

