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Kraków, dnia 15 kwietnia 2016 r.

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w przetargu nieograniczonym
ogłoszonym przez
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
os. Na Skarpie 66 31-913 Kraków
na
„Przebudowę i termomodernizację pawilonu A/A1 w Szpitalu Specjalistycznym
im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie”
Nr sprawy ZP 15/2016
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P ods taw a praw na :
Postępowanie prowadzone jest w trybie i na zasadach określonych w:
- ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.
2164), zwanej dalej „ustawą”,
- ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. Z 2014 poz. 121).
- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1409 z późn. zm.)
I. ZAM AW I AJ ĄC Y
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
os. Na Skarpie 66 31-913 Kraków
REGON: 000630161
NIP: 678-26-80-028
Strona internetowa: www.zeromski-szpital.pl
II . TRYB PO S TĘP O W ANI A
Prze ta rg ni e ogra nic zon y
II I . O PI S P RZE DMI O TU ZAMÓ W I E NI A
Przedmiotem zamówienia jest:
- Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane
- Kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
- Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
- Kod CPV 45215100-4 Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych
- Kod CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
- Kod CPV 45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten
- Kod CPV 45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
- Kod CPV 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
- Kod CPV 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
- Kod CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
- Kod CPV 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
- Kod CPV 45313100-5 Instalowanie wind
- Kod CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
- Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie
- Kod CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
- Kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
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- Kod CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
- Kod CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
- Kod CPV 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
- Kod CPN 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i termomodernizacji pawilonu A/A1budynku
Głównego Szpitala im. S. Żeromskiego SP ZOZ os. Na Skarpie 66 w Krakowie, zgodnie z
przedstawionym zakresem rzeczowym:
A) Przebudowa pomieszczeń Oddziału I Wewnętrznego, Oddziału III Wewnętrznego i Pracowni
Endoskopowej wraz z przebudową związaną ze zmianą funkcji poddasza, zlokalizowanych w
pawilonie A, A1 Szpitala im. S. Żeromskiego SP ZOZ, zgodnie z opracowaną dokumentacją
projektową, pozwoleniem konserwatorskim nr 486/14 z dnia 14.10.2014 r. oraz z decyzją
pozwolenia na budowę nr 2948/2014 z dnia 25.11.2014 roku.
Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności:
A. W ramach robót budowlanych min.:
· demontaż starej stolarki drzwiowej i okiennej
· wyburzenie części ścianek działowych
· wykonanie przebić na otwory drzwiowe w ścianach nośnych
· wykonanie przebić na otwory drzwiowe w ścianach działowych
· wykonanie przebić w ścianach oraz przez stropy w celu przepilotowania kanałów wentylacji
mechanicznej
· wymianę instalacji wewnętrznych
· wykucie wnęk pod nowe piony wod – kan
· skucie istniejących warstw podposadzkowych i posadzek aż do płyty stropowej /ok.7cm/
· skucie kafelków i okładzin na ścianach
· wykonanie nowych warstw podposadzkowych, wylewki samopoziomującej, położenie
wykładziny pcv lub gresu antypoślizgowego
· przystosowanie pomieszczeń na poddaszu na potrzeby pomieszczeń użytkowych oraz
zainstalowania urządzeń wentylacji mechanicznej
· wykonanie wzmocnienia w wentylatorowni pod centrale wen.-mech.
· wykonanie ocieplenia części poddasza
· wymianę dźwigu windowego
· wzmocnienie stropów pod kolumny w pracowni endoskopii
· ułożenie nadproży prefabrykowanych w miejscach przebić przez ściany działowe lub
stalowych w miejscach przebić przez ściany działowe oraz nośne - dla potrzeb wnęk
elektrycznych, wentylacji mechanicznej i drzwi,
· wykonanie nowych ścianek działowych z cegły pełnej od strony korytarza,
· wykonanie ściany oddzielenia pożarowego z YTONGA gr. 12cm na granicy z budynkiem A,
· wykonanie nowych ścianek działowych z płyt G-K,
· likwidacji wnęk podokiennych,
· wykonanie robót wykończeniowych,
· zamontowanie nowej ślusarki drzwiowej,
· wykonanie przemurowania i nadbudowania kominów wentylacji grawitacyjnej,
· uzupełnienie pokrycia dachu w związku z robotami j.w.,
· wykonanie systemowych obróbek i ofasowań kominów itp. na dachu.
W zakresie robót instalacji sanitarnych min.:
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· Instalacja wody zimnej,
· Instalacja wody ciepłej,
· Ochrona p.poż – instalacja hydrantowa (w tym ochrona przejść przez przegrody),
· Montaż wodomierzy,
· Kanalizacja sanitarna,
· Piony i poziomy,
· Mocowanie kanalizacji,
· Kanalizacja deszczowa,
· Wyposażenie i montaż przyborów i urządzeń sanitarnych,
· GAS – wentylacja mechaniczna i klimatyzacja Pracowni Endoskopowej,
· WEW – wentylacja mechaniczna pomieszczeń Oddziałów Wewnętrznych,
· TCH – wentylacja mechaniczna wentylatorowni,
· instalacja klimatyzatorów „multisplit”,
· instalacje gazów medycznych:
instalację tlenu;
instalację próżni;
odciągu gazów poanestetycznych;
instalację sprężonego powietrza o ciśnieniu 0,5 MPa do celów medycznych
W ramach instalacji elektrycznych min. :
· Instalacje oświetlenia ogólnego rezerwowanego
· Instalacje oświetlenia miejscowego rezerwowanego
· Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego
· Instalacja oświetlenia kierunkowego
· Instalacja oświetlenia bezpieczeństwa
· Instalacja oświetlenia informacyjnego
· Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnych i technologicznych
· Instalacja siły napięcia podstawowego
· Instalacja siły napięcia gwarantowanego z UPS dla sal zasilanych w układzie ‘IT’
· Instalacja siły napięcia gwarantowanego z UPS dla sieci komputerowej
· Instalacja sygnalizacji stanu izolacji w obwodach IT
· Instalacja sygnalizacji stanu gazów medycznych
· Instalacja zasilania wentylacji i klimatyzacji
· Instalacji ochrony od porażeń
· Instalacja połączeń wyrównawczych
· Instalacja ekwipotencjalizacji w pomieszczeniach z układami IT
· Instalacja uziemiająca
· Instalacja przeciwprzepięciowa.
W ramach instalacji teletechnicznych min.:
· Instalacja sygnalizacji pożarowej
· Instalacja komputerowa
· Instalacja telefoniczna
· Instalacja sygnalizacji alarmowo-przywoławczej
· Instalacja kontroli dostępu i domofonów
· Instalacja szpitalnej telewizji kablowej – trasy kablowe
· Instalacja zasilania urządzeń niskoprądowych
· Wizualizacja pracy i integracja instalacji niskoprądowych w obiekcie.
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B.1. W ramach niniejszego postępowania Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia
Zamawiającemu urządzeń koniecznych do zamontowania w remontowanych pomieszczeniach.
Dostawy obejmować będą min. następujące urządzenia:


centrala wentylacyjna i klimatyzacyjna,



winda szpitalna,



agregat skraplający,



wentylatory,



centrala p.poż.



centrala instalacji przyzywowej,



klimatyzatory,



urządzenia aktywne wewnętrznej sieci LAN

Szczegółowe parametry ww. urządzeń zawiera załącznik - dokumentacja techniczna.
2. Szczegółowe wymagania dot. instalacji i uruchomienia niżej wymienionych urządzeń :
a) centrala wentylacyjna, rejestratory monitoringu, mają być podłączone do wewnętrznej
technicznej sieci LAN umożliwiające zdalny monitoring parametrów pracy lub podgląd,
b) centrala wentylacyjna musi być podpięta do systemu p.poż. ,
c) centrala wentylacyjna musi być wyposażona w sterownik kompatybilny z obecnie stosowanymi
na terenie szpitala.
d) system wentylacji i klimatyzacji po uruchomieniu musi zostać poddany 72 h rozruchowi w
czasie którego potwierdzone będą parametry poprawnej pracy. Ponadto system wentylacji i
klimatyzacji dwukrotnie zostanie poddany regulacji parametrów (pierwszy w okresie zimowym,
drugi w okresie letnim)
e) instalacja p.poż. musi być zaprogramowana i podłączona do istniejącej na terenie szpitala sieci
p.poż. w porozumieniu z firmą zajmującą się konserwacją instalacji która jest aktualnie
zaprogramowana przez firmę INTER-POŻ.,
f) sieć komputerowa oddziału oraz magistrale połączeniowe do sieci wewnętrznej szpitala muszą
zostać poddane pomiarom aktywnym i pasywnym potwierdzonymi odpowiednimi protokołami.
g)

aktywne urządzenia sieci LAN muszą być programowane pod nadzorem przedstawiciela
inwestora.

3. Wykonawca udzieli gwarancji na zamontowane urządzenia i osprzęty licząc od dnia następnego po
dniu dokonania odbioru ostatecznego:
- centrala wentylacyjna i klimatyzacyjna - min. 36 miesiące
- centrala instalacji przyzywowej - min. 36 miesięcy
- centrala p. poż. - min. 36 miesięcy
- wentylatory - min. 36 miesięcy
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- klimatyzatory - min. 36 miesięcy
- agregat skraplający - min. 36 miesiące
- urządzenia aktywne sieci wewnętrznej LAN - min. 36 miesiące
- winda szpitalna - min. 36 miesiące,
- Po uruchomieniu sieć komputerowa winna być objęta certyfikatem i gwarancją producenta
na okres nie mniejszy niż 25 lat, a urządzenia aktywne gwarantują minimum 3 lata.
B) Termomodernizacja pawilonu A1 Szpitala im. S. Żeromskiego SP ZOZ, zgodnie z opracowaną
dokumentacja projektową, pozwoleniem konserwatorskim nr 387/14 z dnia 11.08.2014 roku i
decyzją pozwolenia na budowę nr 2256/2014 z dnia 09.09.2014 roku – w części dotyczącej
wymiany okien i drzwi pawilonu A1.
C) Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego dla zadania p.n. Przebudowa parteru
pawilonu A/ A1, zgodnie z opracowaną koncepcją.
D) Opracowanie projektu zamiennego do zadania p.n. Przebudowę pomieszczeń Oddziału I
Wewnętrznego, Oddziału III Wewnętrznego i Pracowni Endoskopowej wraz z przebudową
związaną ze zmianą funkcji poddasza, zlokalizowanych w pawilonie A, A1 Szpitala im. S.
Żeromskiego SP ZOZ os. Na Skarpie 66 w Krakowie w zakresie obejmującym rozbudowę
szybu windowego o dodatkowy przystanek na poddaszu budynku A1.
E) Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę na realizację ww. zadań.
F) Realizacja I –etapu zadania p.n. Przebudowa parteru pawilonu A/ A1 Szpitala im. S.
Żeromskiego SP ZOZ – w zakresie obejmującym wzmocnienie stropu dla potrzeb montażu
kolumn monitorujących, poszerzenie otworów drzwiowych, przejść w elementach
konstrukcyjnych, wyburzeń a następnie wykonanie rozebranych elementów jako ścianki z
płyt GK wypełnionych wełną mineralną.
G) Realizacja zakresu rzeczowego opisanego projektem zamiennym.
H) Uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do użytkowania pomieszczeń po
zakończeniu przebudowy budynku A1/A Szpitala im. S. Żeromskiego SP ZOZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera opis techniczny oraz dokumentacja projektowa w
szczególności projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno- użytkowy i koncepcja stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
Teren i układ urbanistyczny budynku Głównego wpisany jest do rejestru zabytków, budynki A i A I są
wpisanymi do rejestru zabytków pod numerem A-1132 (decyzja z dnia 30.12.2004r.).
2. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami
ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1409 z późn. zm.) z
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz z obowiązującymi normami, pod nadzorem
osób posiadających odpowiednie uprawnienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy przy użyciu własnych materiałów
zgodnych z dokumentacją przetargową. Zastosowane materiały winny posiadać certyfikaty, deklaracje
właściwości użytkowych lub deklaracje zgodności, atesty oraz być zgodne z kryteriami technicznymi
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zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i z właściwymi
przepisami obowiązującymi w okresie realizacji umowy.
4. Wykonawca ma obowiązek uzyskania akceptacji autora dokumentacji projektowej lub inspektora
nadzoru dla materiałów przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie
przedstawionych atestów i świadectw jakości; w przypadku niedotrzymania tego warunku i
wbudowania nieprawidłowego materiału bez akceptacji autora dokumentacji projektowej lub
inspektora nadzoru, Wykonawca dokona wymiany materiału na własny koszt.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania najwyższej staranności przy wykonywaniu
zadania, usterki i szkody powstałe w trakcie realizacji zadania będą usuwane natychmiast po ich
powstaniu przez Wykonawcę na jego koszt.
6. Roboty ulegające zakryciu wymagają zgłoszenia do odbioru na bieżąco przez inspektora nadzoru,
poprzez wpis do dziennika budowy.
7. Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia terenu przed ewentualnymi zniszczeniami we
własnym zakresie oraz do zapewnienia bezpiecznego przejścia w miejscach wykonywanych robót.
8. Prace budowlane będą realizowane w czynnym zakładzie co wiąże się z możliwością wystąpienia
utrudnień w rejonie prowadzonych prac, także z brakiem możliwości korzystania z wind i klatek
schodowych do transportu materiałów. Prace mają przebiegać w sposób nie zakłócający pracy
Szpitala. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania prac codziennie w godzinach od 07.00 do
20.00 z wyjątkiem niedziel i świąt. Zamawiający dopuszcza po uprzednim każdorazowym uzgodnieniu
z Zamawiającym przedłużenie godzin pracy oraz wykonywanie prac w niedziele i święta dla tzw. robót
cichych.
9. Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia ewentualnych kosztów odbioru realizacji zadania np.
ustalonych przez Sanepid, Straż Pożarną, PIP i innych.
10. Wykonawca zobowiązany będzie do wywiezienia materiałów z rozbiórki na własny koszt oraz ich
utylizację zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. Wykonawca
zobowiązany będzie do przedłożenia Inwestorowi dokumentów potwierdzających utylizację materiałów
z rozbiórki w ilościach odpowiadających faktycznemu zakresowi wykonanych prac rozbiórkowych.
11. Po podpisaniu umowy Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiającym harmonogram rzeczowy
wykonania robót, w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
12. Wykonawca udzieli gwarancji na okres min. 60 miesięcy na wszystkie wykonane roboty
budowlane oraz instalacyjne licząc od dnia następnego po dniu dokonania odbioru końcowego.
13. Wykonawca opracuje na podstawie koncepcji Zamawiającego oraz programu funkcjonalnoużytkowego projekt budowlano – wykonawczy przebudowy parteru pawilonu A/ A1, i przed
uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę przedłoży go do akceptacji Zamawiającemu.
Ponadto własnym staraniem i na swój koszt Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, pozwolenia,
zezwolenia konieczne do realizacji zaprojektowanych robót, w szczególności decyzję o pozwoleniu na
budowę.
14. Roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia muszą być wykonane
obowiązującymi w tym zakresie wymogami zawartymi w szczególności :


zgodnie z

w Prawie budowlanym z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1409 z późn.
zm.)
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Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późniejszymi
zmianami);
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie wymagań, jakim
powinny opowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia
zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. 2012 poz.739)
Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z
późn. zm.)
Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr
162, poz. 1568, z późn. zm.);
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwo i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126);
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072z późn.
zm.).
Obowiązujących Polskich Normach Budowlanych.

15. Wykonawca ma obowiązek opracować plan organizacji i realizacji przedmiotu zamówienia, który to
dokument musi być załączony do oferty. Nie załączenie ww. dokumentu skutkować będzie
odrzuceniem oferty Wykonawcy, powyższy dokumentu nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust.
3 ustawy pzp.
Całość robót budowlano – montażowych w ramach inwestycji będzie prowadzona w warunkach
funkcjonującego zespołu obiektów Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego.
W opracowaniu tym należy zawrzeć i opisać istotne czynniki mające wpływ na jakość, bezpieczeństwo
prowadzonych robót budowlano-montażowych oraz organizację robót zapewniającą ciągłe, bez
zakłóceń funkcjonowanie Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego. Wykonawca przedstawi
opracowanie, które powinny:
l) obejmować wszystkie roboty, czynności i dostawy związane z przedmiotem zamówienia,
2) bazować na Rozdziale SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA oraz Załącznikach do SIWZ
3) bazować na planowanym terminie podpisania Umowy przewidywanym na 30 maja 2016 r.,
określonym wyłącznie dla potrzeb przygotowania Wstępnego Harmonogramu Realizacji i
sporządzenia oferty,
4) zostać sporządzony w oparciu o termin zakończenia przedmiotu zamówienia,
5) zostać opracowany zgodnie z zasadą należytej staranności, przepisami i zasadami wiedzy
technicznej,
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6) zostać opracowany w oparciu o warunek zapewnienia ciągłości funkcjonowania zespołu Szpitala, w
tym zaopatrzenia w media,
7) uwzględniać specyfikę obiektu, którym jest Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego,
8) uwzględniać co najmniej podstawowy podział na etapy realizacji, podział na elementy robót
wynikający z „Wstępnego Harmonogramu Inwestycji" oraz powinny uwzględniać terminy przewidziane
na procedury odbiorowe i administracyjne, (w około trzydziestu pozycjach Harmonogramu).
9) uwzględniać wszystkie możliwe do przewidzenia zagrożenia bezpieczeństwa ludzi przebywających
zarówno na terenie budowy, jak i w obszarze bezpośredniego oddziaływania budowy na funkcjonującą
w czasie prowadzonych prac część kompleksu Szpitala.
10) zawierać opis przewidywanych sposobów eliminacji ryzyka, proponować technologię
bezpiecznego wykonania robót, ze szczególnym uwzględnieniem robót niebezpiecznych,
zabezpieczenie i wydzielenie stref prowadzonych robót od funkcjonującego Szpitala,
11) zawierać przyjęte schematy organizacji bezpieczeństwa pracy pracowników oraz osób
postronnych.
12) uwzględniać obowiązujący stan prawny w zakresie BHP oraz uwzględniać specyfikę inwestycji i
planowanych robót.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający przewiduje stosowania aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.
IV . W YM AG AN Y TE RMI N RE ALI Z AC J I Z AM Ó W I E NI A
Termin realizacji zamówienia nie później niż do dnia 30 listopada 2016r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
1. Wa runki udzi ał u w pos tę pow a ni u.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.
1 ustawy dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
- Zamawiający nie precyzuje szczegółowo warunku
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b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej:
- 1 robotę budowlaną polegającą na zrealizowaniu budowy, nadbudowy, przebudowy lub
remontu obiektów należących do klasy 1264 wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
(budynki szpitali i zakładów opieki medycznej) zrealizowane w warunkach i na terenie
czynnego, prowadzącego działalność leczniczą zespołu budynków szpitala posiadającego min
300 łóżek, o wartości co najmniej 5.000.000,00 zł brutto,
- 1 robotę budowlaną polegającą na zrealizowaniu budowy, nadbudowy, przebudowy lub
remontu obiektu użyteczności publicznej wpisanego do rejestru zabytków o powierzchni nie
mniejszej niż 2 000 m2 zrealizowane w warunkach i na terenie czynnego obiektu o wartości co
najmniej 3.000.000,00 zł brutto,
- projekt dla obiektów służby zdrowia o wartości co najmniej 200.000,00 zł brutto.

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
Wykonawcy muszą dysponować osobami:
A. W zakresie uprawnień do projektowania:
1.
minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń;
2.
minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności
konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń;
3.
minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych, kanalizacyjnych bez ograniczeń;
4.
minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeń.
B. W zakresie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi:
1.
minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno -budowlanej bez ograniczeń i posiadającą jednocześnie
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w obiektach zabytkowych lub posiadającą
co najmniej 2 letnią praktykę, na budowie przy nadzorowaniu prac w obiektach zabytkowych
nieruchomych;
posiadająca co najmniej 5 -letnie doświadczenie w kierowaniu budową (kierownik budowy),
2.
minimum jedną osobą po siadającą uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń;
posiadająca minimum 3 letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych (kierownik
robót),
3.
minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami, budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych bez ograniczeń;
posiadająca minimum 3 letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych (kierownik
robót),
Zamawiający dopuszcza by wskazana/e osoba/y łączyły w sobie kompetencje (wymagane
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kwalifikacje, uprawnienia).
Wskazane powyżej osoby muszą przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
- posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 8.000.000,00
zł
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
2. O pi s spos obu dok onyw a nia oce n y spe ł nia ni a w a runk ów .
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formuła „spełnia – nie spełnia”, w
oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych poniżej w pkt VI specyfikacji.
W przypadku nie spełnienia warunków opisanych powyżej, jak również nie dołączenia
wymaganych oświadczeń lub dokumentów Zamawiający wykluczy Wykonawcę z udziału w
postępowaniu – po uprzednim wezwaniu Wykonawcy, który nie złoży w terminie oświadczeń lub
dokumentów lub pełnomocnictw, lub który złoży oświadczenie lub dokument zawierający błędy lub
który złoży wadliwe pełnomocnictwo, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający nie
wezwie jednak Wykonawcy do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw jeżeli mimo
ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne będzie unieważnienie
postępowania. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.
Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z
postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, niezwłocznie po
wyborze najkorzystniejszej oferty.
Oferta wykluczonego Wykonawcy zostanie uznana za ofertę odrzuconą.
VI . I NFO RM AC J A O O ŚW I ADC ZE NI ACH I DO KUME NT ACH J AKI E M AJ Ą
DOS T AR CZ YĆ W YKO N AW CY W CE LU PO TW IE RDZE NI A S PE ŁNI AN I A
W ARU NKÓ W UDZI AŁ U W P OS TĘ PO W ANI U.
1. W yma ga ne ośw ia dc ze ni a i dok ume nt y.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:
A. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
załącznik nr 2 do SIWZ.

Formularz oświadczenia stanowi

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania składania ofert .
3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
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decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5.
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty
te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt.VI 1 A ppkt.1-5
B. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa:
I.

w art. 22 ust. 1 ppkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych. Formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
II. w art. 22 ust. 1 ppkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych. Formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
III. w art. 22 ust. 1 ppkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych. Formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.
3. Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia.
IV. w art. 22 ust. 1 ppkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych. Formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

12
__________________________________________________________________________________________
_
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie
Dział Organizacyjny
Os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków
fax: (012) 644-47-56
e-mail: zpubl@interia.pl; zpubl@zeromski-szpital.pl

Znak ZP 15/2016
__________________________________________________________________________
2. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert .
3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt.4
ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w
stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt.VI 1 B ppkt. IV. 1
-2.
V. W przypadku gdy Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy, polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, zgodnie z zasadami
określonymi w art. 26 ust 2b ustawy.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z 26 ust 2b ustawy, odpowiada
solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
C. Jeśli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia zobowiązany jest
do złożenia wszystkich wskazanych w pkt. VI 1 A ppkt. 1 – 5 oświadczeń oraz dokumentów.
Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia zostanie
wybrana, Zamawiający będzie mógł żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Powyższe dotyczy również Wykonawców będących osobami fizycznymi (tj. przedsiębiorców
podlegających wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej), także tych, którzy prowadzą wspólnie
działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółki cywilnej.
2. Wymagania dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, składa:
– zamiast dokumentów określonych w specyfikacji w punkcie VI 1. A. ppkt 2, 3, 4 – dokument
lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,
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b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
2. Dokumenty wskazane powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, za wyjątkiem dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, który powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania,nie wydaje się dokumentów, o których mowa ww. specyfikacji w punkcie VI
2. ppkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także
osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
lub przed notariuszem. Dokument ten powinien być wystawiony z zachowaniem terminów wskazanych
w pkt 2 ppkt. 2.
VI I . I NFO RM AC J A O O ŚW I ADC ZE NI ACH I DO KUME NT ACH J AKI E M AJ Ą
DOS T AR CZ YĆ W YKO N AW CY W CE LU PO TW IE RDZE NI A S PE ŁNI AN I A W YMAG AŃ
ZAM AW I AJ ĄC E G O DO TYCZ ĄCE P RZE DMI O TU ZAMÓ W I E NI A.
1. Oświadczenie Wykonawcy, że udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane i instalacyjne min. 60 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu dokonania odbioru końcowego .
2. Oświadczenie Wykonawcy, że udziela gwarancji na zamontowane urządzenia i osprzęty:
- centrala wentylacyjna i klimatyzacyjna - min. 36 miesiące
- centrala instalacji przyzywowej - min. 36 miesięcy
- centrala p. poż. - min. 36 miesięcy
- wentylatory - min. 36 miesięcy
- agregat skraplający - min. 36 miesiące
- urządzenia aktywne sieci wewnętrznej LAN - min. 36 miesiące
- Po uruchomieniu sieć komputerowa winna być objęta certyfikatem i gwarancją producenta
na okres nie mniejszy niż 25 lat, a urządzenia aktywne gwarantują minimum 3 lata.
licząc od dnia następnego po dniu dokonania odbioru końcowego
VI I I. W AR UNKI W PŁ AT Y I ZW RO TU W ADI UM
1. O bow ią ze k w pła ty w adium.
Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości
150.000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
2. Forma w pł at y w a di um.
Wadium może być wniesione w następujących formach:
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1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub pieniężnych poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42,
poz.275).
3.

W adi um w nie si one w pi e nią dzu.
1)
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem, na rachunek bankowy
Zamawiającego:
Deutsche Bank PBC S.A. O/Kraków nr 45 1910 1048 3400 2331 1121 0002.
Fakt wniesienia wadium należy potwierdzić poprzez dostarczenie Zamawiającemu kopii dowodu
wpłaty.
2) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca Wykonawcy wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek wskazany przez Wykonawcę.

4.

W adi um w nie si one w i nne j formi e .
1) W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, do oferty należy dołączyć
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu stanowiącego zabezpieczenie
wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w osobnej kopercie.
2) Z treści gwarancji (poręczenia) powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy.
3) Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/ poręczenia nie był krótszy niż okres
związania ofertą, tj. 30 dni.

5. Zw rot w adium.
Zamawiający zwraca wadium:
1) Wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu
postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem sytuacji wskazanej w pkt VIII.6.1. Specyfikacji;
2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) Na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium

15
__________________________________________________________________________________________
_
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie
Dział Organizacyjny
Os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków
fax: (012) 644-47-56
e-mail: zpubl@interia.pl; zpubl@zeromski-szpital.pl

Znak ZP 15/2016
__________________________________________________________________________
w przypadkach wskazanych powyższej w pkt 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający wyznacza zarazem termin
ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

6. Utra ta w adium.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach, gdy:

1) Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy;

3) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził
zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
IX. S PO S Ó B PO RO ZUMI E W ANI A SI Ę Z W YKO NAW C AM I
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej
specyfikacji, kierując zapytanie na piśmie. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o
wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej,
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpatrzenia.
2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym została
przekazana specyfikacja, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej.
3. Wszyscy Wykonawcy będą informowani o:
a)
b)
c)

złożonych odwołaniach,
zmianach terminu przetargu,
unieważnieniu przetargu.
4. Do kontaktu z Wykonawcami upoważnieni są:
w kwestiach formalnych:



mgr Urszula Gawin - Sekcja Zamówień Publicznych,
mgr Elżbieta Jastrzębska – Kukawka - Sekcja Zamówień Publicznych,
fax (012) 644-47-56; email kancelaria@zeromski-szpital.pl; zpubl@zeromski-szpital.pl
w kwestiach dotyczących przedmiotu zamówienia:
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mgr inż. Maria Dzięgiel – Dyrektor ds. Ekonomiczno – Administracyjnych,
fax. (012) 644-47-56, email kancelaria@zeromski-szpital.pl;
5. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji przekazanych drogą
elektroniczną lub faxem.
7. Oferty, dokumenty w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 oraz
wyjaśnienia treści oferty jak również wyjaśnienia w trybie art. 90 ust. 1 składa się wyłącznie w formie
pisemnej. Złożenie dokumentu w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w trybie art 26 ust. 3,
wyjaśnienia treści oferty oraz wyjaśnienia w trybie art. 90 ust. 1 uważa się za złożone w terminie, jeżeli
ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu, faksem lub drogą elektroniczną, a dokument w
formie pisemnej dotrze do Zamawiającego nie później niż 2 dni po terminie wskazanym powyżej.
X. TE RMI N ZW I ĄZ AN I A W ARU NK AMI O FE RTY
1.
2.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin
składania ofert.
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.

XI . OP I S S PO S O BU P RZYG O TO W ANI A O FE RTY
1. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, zaleca się wykorzystanie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji.
(Oferta powinna zawierać wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania
postępowania).
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Oferta, pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej (na
maszynie, komputerze lub czytelnie ręcznie), w języku polskim oraz podpisana przez osoby
upoważnione/ą do reprezentowania wykonawcy.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na
język polski poświadczone przez osoby upoważnione/ą do reprezentowania wykonawcy.
5. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile
nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
6. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty wskazane w specyfikacji w formie
oryginałów albo kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do
reprezentowania Wykonawców. Każda kserokopia dokumentu wymaga takiego potwierdzenia.
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W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego
2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 19.02.2013r. poz. 231), kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
Oferta musi zawierać opracowany plan organizacji i realizacji przedmiotu zamówienia. Nie załączenie
ww. dokumentu skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy, powyższy dokumentu nie podlega
uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy pzp.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
8. Wykonawca winien umieścić ofertę zapieczętowanej kopercie zaadresowanej na adres
Zamawiającego oraz oznaczonej:
„oferta na Przebudowę i termomodernizację pawilonu A/A1 w Szpitalu Specjalistycznym
im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie ZP 15/2016”
oraz
„nie otwierać przed dniem ... godzina ...” (termin otwarcia ofert).
Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.
9. Wykonawca może zastrzec, nie później niż w terminie składania ofert, że informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 1993 r. Nr 47 poz. 211, ze zm. ) nie mogą być udostępniane, z tym że musi wykazać iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca powinien złożyć takie
informacje
w
oddzielnej
wewnętrznej
kopercie
z
oznakowaniem
„TAJEMNICA
PRZEDSIĘBIORSTWA”.
Informacji zastrzeżonych przez Wykonawcę nie ujawnia się.
Wykonawca nie może zastrzec informacji wskazanych w art. 86 ust. 4 ustawy, tj. informacji
dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofercie.
Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
wskazanej wyżej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji skutkować będzie ujawnieniem tych
informacji.
10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemnie powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu
przed terminem składania ofert określonym w pkt. XII specyfikacji. Powiadomienie o wprowadzeniu
zmian lub wycofaniu, zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z wskazówkami
zawartymi w pkt 8, a koperta dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
11. Wykonawca nie może wprowadzać do oferty zmian po upływie terminu składania ofert.
12. Zamawiający wymaga, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane.
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XI I . MI E JS CE I TE RMI N SKŁ AD ANI A O FE RT
1. Ofertę należy złożyć do dnia 6 ma ja 2 01 6 r. do godz. 10 .3 0 w K an ce la rii
Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków, os. Na
Skarpie 66.
2. Konsekwencje nieprawidłowego złożenia oferty lub jej niewłaściwego oznakowania ponosi
Wykonawca.
3. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę złożoną po terminie.
XI I I. MI EJ S CE I TE RMI N O TW ARC I A O FE RT
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dni u
6 ma ja 20 16 r. o godz. 11 .0 0 w Sali Konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana
Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie na os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.
Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności
Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy, na jego pisemny wniosek,
informację z sesji otwarcia.
XI V . O PI S SP O SO BU O BLI CZE NI A CE NY
1. Cena ofertowa powinna obejmować pełne wykonanie przedmiotu zamówienia, na
podstawie: przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, programu
funkcjonalno – użytkowego, opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ, w tym postanowień umowy.
2. Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana na formularzu oferty za całość
przedmiotu zamówienia. Podana cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz
obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, jak również koszty usług nie ujętych w
dokumentacji przetargowej, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania
przedmiotu zamówienia, jak np. koszty robót przygotowawczych, koszty utrzymania porządku i
bezpieczeństwa w trakcie realizacji robót, koszt zorganizowania placu budowy, wszelkie opłaty,
narzuty, podatki, cła itp., wykonanie niezbędnych prób, uzgodnień, nadzorów, wpięć, sprawdzeń,
opinii, odbiorów, ubezpieczenie budowy, itp. montażu i uruchomienia urządzeń, prac instalacyjnych,
przeglądów w okresie gwarancji, i związanych z nimi kosztami noclegów diet itp. kosztów przeglądów,
kosztów wykonania dokumentacji projektowej, kosztów wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń
w tym koszty uzyskania pozwolenia na budowę.
3. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o przedmiary robót, program
funkcjonalno – użytkowy stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. Do wyliczonej ceny netto należy
doliczyć podatek od towarów i usług VAT w obowiązującej wysokości zgodnie z ustawą z dnia 11
marca 2004r. o podatku od towaru i usług (Dz U 04.54.535. z późn. zmianami). Cena oferty powinna
być podana w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Cena oferty jest ceną ryczałtową. Cena określona przez Wykonawcę w ofercie nie będzie
zmieniana w toku realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Na etapie przygotowania ofert Wykonawcy są zobowiązani przeanalizować wszystkie
elementy dokumentacji przetargowej oraz programu funkcjonalno – użytkowego i w razie wątpliwości
zgłosić pisemnie w przewidzianym trybie wszelkie zastrzeżenia, uwagi i zauważone nieścisłości.
Zamawiający w przewidzianym trybie odpowie pisemnie na wszelkie pytania.
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6. Wynagrodzenie netto nie ulega zmianie przez cały czas trwania umowy. Wynagrodzenie
brutto może się zmienić tylko w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT.
7. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8. Oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny zostanie przez zamawiającego odrzucona,
zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy.
XV . KRYTE RI A O CE NY O FE RT I I CH ZN AC ZE NI E
1. Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie:
cena
gwarancja

95 %
2%

plan organizacji 3 %
2. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium: cena
Wartość punktowa kryterium ceny będzie wyliczana wg wzoru:
Wartość punktowa ceny = R x (Wmin. / Wof. X 100)
R – ranga ocenianego kryterium,
Wmin. – minimalna wartość brutto spośród oferowanych
Wofer. – oferowana wartość brutto
Max liczba punktów jaką może osiągnąć oferta w kryterium cena wynosi 95 pkt.
3. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium: gwarancja
Kryterium „gwarancja” będzie oceniane na podstawie złożonego oświadczenia.
Zamawiający będzie oceniał długość okresu gwarancji na zamontowaną windę szpitalną oraz
klimatyzatory.
licząc od dnia następującego po dniu dokonania odbioru ostatecznego robót budowlanych:
minimalny termin udzielonej gwarancji tj. 36 miesięcy – 1 pkt.
maxymalny termin udzielonej gwarancji 48 miesięcy – 100 pkt.
Wartość punktowa gwarancji = R x G
R – ranga ocenianego kryterium,
G – ilość punktów otrzymanych w kryterium gwarancja
Max liczba punktów jaką może osiągnąć oferta w kryterium gwarancji wynosi 2 pkt.
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4. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium: plan organizacji.
Kryterium „plan organizacji” będzie oceniany na podstawie złożonego do oferty opracowanego planu
organizacji i realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie następujących podkryteriów:
1. Ograniczenie utrudnień w działalności Zamawiającego, Wstępny Projekt organizacji placu
budowy i zaplecza
Wykonawca przygotuje listę utrudnień w działalności Zamawiającego w czasie prowadzonych
robót i przedstawi sposób ich ograniczenia. zamawiający dokona analizy przedstawionej przez
Wykonawcę listy utrudnień. Zamawiający będzie również analizował, wynikające z
przedstawionego „Projektu organizacji placu budowy i zaplecza”, sposoby ograniczeń utrudnień
w działalności Zamawiającego .
Punkty przyznaje się w skali od 0 do 1 w następujący sposób:
-oferta, w której Wykonawca zaproponował organizację robót, która w stopniu wyczerpującym
gwarantuje ograniczenie utrudnień w działalności Zamawiającego, otrzymuje 1 punkt,
- oferta, w której Wykonawca zaproponował organizację robót, która w stopniu niedostatecznym
gwarantuje ograniczenie utrudnień w działalności Zamawiającego, otrzymuje 0 punktów,
2.

3.

Plan zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w obrębie placu budowy i w obszarze
bezpośredniego oddziaływania budowy
Wykonawca przygotuje dokument pod nazwą "Plan zapewnienia bezpieczeństwa i higieny
pracy w obrębie placu budowy l w obszarze bezpośredniego oddziaływania budowy",
obejmujący, według jego wiedzy na chwilę obecną, wszystkie możliwe do przewidzenia
zagrożenia bezpieczeństwa ludzi przebywających zarówno na terenie budowy, jak i w
obszarze bezpośredniego oddziaływania budowy na funkcjonującą w czasie prowadzonych
prac część kompleksu Szpitala. Opracowanie powinno zawierać opis przewidywanych
sposobów eliminacji ryzyka, proponować technologię bezpiecznego wykonania robót, ze
szczególnym uwzględnieniem robót niebezpiecznych, zabezpieczenie i wydzielenie stref
prowadzonych robót od funkcjonującego Szpitala, przyjęte schematy organizacji
bezpieczeństwa pracy pracowników oraz osób postronnych. Zawarte w opracowaniu
rozwiązania powinny uwzględniać obowiązujący stan prawny w zakresie BHP oraz
uwzględniać specyfikę inwestycji i planowanych robót. Zamawiający będzie analizował Plan
zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w oparciu o analizę rzeczywistych zagrożeń,
mogących z dużym prawdopodobieństwem wystąpić w czasie realizacji prac, oceniane będzie
również sposób eliminacji lub minimalizacji zagrożeń
Punkty przyznaje się w skali od 0 do 1 w następujący sposób:
Punkty będą przyznane w skali od 0 do 1 z uwzględnieniem przedstawionych przez
Wykonawcę sposobów zapewnienia przez Wykonawcę bezpieczeństwa l higieny pracy
zarówno w obrębie placu budowy jak i w obszarze bezpośredniego oddziaływania budowy,
popartych stosownymi zabiegami organizacyjnymi, do których realizacji zobowiąże się
Wykonawca.
Plan zapewnienia ciągłości zaopatrzenia w media zespołu budynków szpitala
Wykonawca przygotuje dokument pod nazwą "Plan zapewnienia ciągłości zaopatrzenia w
media zespołu budynków Szpitala na czas prowadzonych robót", obejmujący, według jego
wiedzy na chwilę obecną, wszystkie możliwe do przewidzenia roboty wraz ze sposobem ich
wykonania (technologią) związane w wykonaniem sieci zewnętrznych sanitarnych i
elektroenergetycznych, zagospodarowania terenu i dróg w obrębie placu budowy jak i w
obszarze bezpośredniego oddziaływania budowy w sposób zapewniający nieprzerwane i
niezakłócone funkcjonowanie zespołu budynków Szpitala. Opracowanie powinno zawierać
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opis przewidywanych sposobów eliminacji ryzyka zakłóceń w dostawie mediów, proponować
technologię bezpiecznego wykonania robót, ze szczególnym uwzględnieniem robót
niebezpiecznych, zabezpieczenie i wydzielenie stref prowadzonych robót od funkcjonującego
Szpitala. Zamawiający będzie analizował "Plan zapewnienia ciągłości zaopatrzenia w media
zespołu budynków Szpitala na czas prowadzonych robót" w oparciu o analizę rzeczywistych
zagrożeń związanych z możliwymi zakłóceniami w dostawie mediów, a co za tym idzie
zakłóceniami w pracy Szpitala, mogących z dużym prawdopodobieństwem wystąpić w czasie
realizacji prac. Oceniane będzie również sposób eliminacji lub minimalizacji zagrożeń.
Punkty przyznaje się w skali od 0 do 1 w następujący sposób:
Punkty będą przyznane w skali od 0 do 1 z uwzględnieniem przedstawionych przez
Wykonawcę sposobów zapewnienia przez Wykonawcę ciągłości dostawy mediów zarówno w
obrębie placu budowy jak iw obszarze bezpośredniego oddziaływania budowy, popartych
stosownymi zabiegami organizacyjnymi, do których realizacji zobowiąże się Wykonawca.
Wartość punktowa plan organizacji = R x (P O of. / PO max X 100)
R – ranga ocenianego kryterium,
P O max. – maxymalna ilość punktów spośród złożonych ofert
P O ofer. – ilość punktów oferty badanej
Max liczba punktów jaką może osiągnąć oferta w kryterium plan organizacji wynosi 3 pkt.
5. Wynik oceny końcowej oferty to suma punktów uzyskanych w kryterium cena, w kryterium
gwarancja oraz w kryterium plan organizacji wg poniższego wzoru :
Ok.= Wc + WG + W PO
Ok. –
Wc –
WG WPO -

wynik oceny końcowej
liczba punktów uzyskanych w kryterium cena
liczba punktów uzyskanych w kryterium gwarancja
liczba punktów uzyskanych w kryterium plan organizacji

Maksymalna liczba punktów jaką po uwzględnieniu rangi może osiągnąć oferta, wynosi:
 w kryterium cena 95 pkt,
 w kryterium gwarancja 2 pkt.
 w kryterium plan organizacji 3 pkt.
Maksymalna liczba punktów jaka może osiągnąć oferta, wynosi 100.
5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert
wybierze ofertę z najniższa ceną.
XVI. AUKCJA ELEKTRONICZNA
1. Zamawiający przeprowadzi jednoetapową aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone, co
najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu.
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Wykonawcy nie rejestrują się sami – konta dla wykonawców uczestniczących w aukcji tworzy
zamawiający, wpisując wszystkie informacje żądane przez system. Konto wykonawcy umożliwi mu
wzięcie udziału tylko w jednej aukcji.. LOGIN i HASŁO wykonawcy są generowane automatycznie
przez system, a następnie przesyłane wraz z zaproszeniem do aukcji. Celem zwiększenia
bezpieczeństwa, system, przy pierwszym logowaniu się wykonawcy na konto założone przez
Zamawiającego, wymusza dokonanie zmiany HASŁA na nowe.
Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej będzie skierowane do wszystkich Wykonawców, którzy
złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu. Zaproszenie to zostanie wysłane drogą elektroniczna na
adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.
Wykonawcy potwierdzą faxem fakt otrzymania zaproszeń drogą elektroniczną, niezwłocznie po ich
otrzymaniu, na numer faxu : 12 644 47 56 lub e-maila kancelaria@zeromski-szpital.pl
2. Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu.
Wykonawcy składający postąpienia są obowiązani podpisywać oferty składane w toku aukcji
(postąpienia) za pomocą oprogramowania dostarczanego przez wystawcę podpisu elektronicznego struktura generowanych przez platformę ofert nie pozwala na podpisywanie ich bezpośrednio z
poziomu programu Adobe Reader.
Oferty winny być podpisane w formacie Xades - tylko dokumenty z takim podpisem będą przyjęte
przez platformę aukcyjną jako prawidłowe. Dokumenty mogą być podpisane zarówno podpisem
wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Celem uniknięcia problemów w toku aukcji wykonawcy winni
wprowadzić odpowiednie ustawienia do oprogramowania obsługującego składanie przez nich podpisu
elektronicznego jeszcze przed rozpoczęciem aukcji elektronicznej. W przypadku trudności z
odpowiednim skonfigurowaniem oprogramowania obsługującego składanie podpisu elektronicznego
zalecany jest kontakt z wystawcą podpisu (centrum certyfikacji).
Do obsługi systemu niezbędny jest dowolny komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows
lub Linux oraz dostępem do sieci Internet. Administrator gwarantuje w pełni prawidłową współpracę z
przeglądarkami:




Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.
Opera w wersji 9.0 lub wyższej
Google Chrome w wersji 3.0 lub wyższej

Z uwagi na fakt, że postąpienia, które wykonawcy są zobligowani podpisać elektronicznie, są
generowane w postaci dokumentu PDF (Portable Document Format), wykonawcy biorący udział w
aukcji elektronicznej winni dysponować oprogramowaniem umożliwiającym odczytywanie plików w
ww. formacie.
3. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie
internetowej wskazanej w zaproszeniu, umożliwiającej wprowadzanie niezbędnych danych w trybie
bezpiecznego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające
automatycznej ocenie i klasyfikacji.
4. Jedynym kryterium oceny ofert w aukcji elektronicznej jest cena brutto za realizację
przedmiotowego zamówienia. Ceną wyjściową w aukcji elektronicznej dla każdego Wykonawcy jest
cena brutto zaproponowana przez danego Wykonawcę w złożonej ofercie pisemnej
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5. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie
internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego
połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie
i klasyfikacji. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego podpisu.
6. Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej będą podlegały automatycznej ocenie i
klasyfikacji, zgodnie ze wzorem określonym w punkcie XV SIWZ.
7. Wykonawcy w sposób dynamiczny będą informowani poprzez stronę internetową, na której
prowadzona jest aukcja o aktualnej pozycji swojej oferty.
8. Od momentu otwarcia aukcji elektronicznej do momentu jej zamknięcia każdy Wykonawca
może złożyć dowolna liczbę postąpień.
9. W przypadku nieprzeprowadzenia aukcji elektronicznej wiążąca jest ocena dokonana na
podstawie oferty pisemnej złożonej w postępowaniu.
10. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia aukcji elektronicznej zostanie wybrana oferta z niższą
ceną niż uznana za najkorzystniejszą na podstawie oceny oferty pisemnej, zwycięzca zobowiązany
będzie w terminie 3 dni roboczych bez wezwania ze strony Zamawiającego, przedstawić ponownie
wypełniony formularz cenowy, uwzględniający wynik aukcji. Poszczególne ceny jednostkowe nie
mogą być wyższe niż te podane w formularzu cenowym załączonym do oferty. Ceny jednostkowe
mają zostać określone tak, aby łączna cena zamówienia brutto była, co najwyżej równa cenie
realizacji, która wygrała aukcje elektroniczną. W Formularzu Oferty należy wpisać osobę uprawnioną
do składania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie aukcji elektronicznej. W przypadku, gdy będzie to
inna osoba niż podpisująca ofertę, należy załączyć do oferty pełnomocnictwo dla tej osoby, podpisane
przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, z którego wynikać będzie prawo do
reprezentowania Wykonawcy w aukcji elektronicznej.
11. Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:
https://aukcje.uzp.gov.pl/
XV I I. Z AS AD Y W YBO RU OFE RTY I UDZI E LE NI A Z AM Ó W I E NI A
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
1.
2.
3.

Odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie.
Odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w specyfikacji.
Została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

XV I II . PO S TANO W I E NI A KTÓ RE BĘ DĄ WP RO W ADZO NE DO UMO W Y
Projekt umowy na roboty budowlane stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Specyfikacji.
Przyjęcie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
z zaakceptowaniem wzoru umowy proponowanego przez Zamawiającego.

jest

jednoznaczne
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XI X . P OS T AN O W I E NI A, DO TYCZ ACE P O DW YKO N AW CÓ W
1. Zamawiający zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy dopuszcza powierzenie wykonania części
zamówienia wymienionych w ofercie robót, dostaw lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że
posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania zgodnie z SIWZ.
W takim przypadku żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcy .
2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może
nastąpić wyłącznie po pisemnej akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do
realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w Ka n ce la rii Szpitala
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków,
Pawilon C - I Piętro projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
wraz z zestawieniem ilości robót oraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają
być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem danej części
dokumentacji.
4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i
szkody powstałe w związku z wykonywanymi przez Podwykonawcę czynnościami lub przy okazji ich
wykonywania, a będące następstwem działania i zaniechania podwykonawcy.
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez podwykonawcę
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace realizowane
przez podwykonawców, jak również za ewentualne szkody powstałe w wyniku działań
podwykonawców. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne
działania i zaniechania. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt nadzór i koordynację
prac podwykonawców.
SZCZEGÓLOWE WARUNKI DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW ZAWIERA projekt umowy
stanowiący załącznik do SIWZ.
XX . ZABE ZP I E CZE NI E NALE Ż YTE G O W YKO NANI A UMO W Y
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
wysokości 10 % ceny całkowitej, podanej w ofercie. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu podpisania umowy.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym
że zobowiązania kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
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e) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:
a) w wekslach, z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub
jednostkę samorządu terytorialnego;
c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawów.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego: Deutsche Bank PBC S.A. O/Kraków nr 45 1910 1048 3400 2331 1121
0002.
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
6. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający będzie przechowywał
je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w
pieniądzu, z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, przy czym Zamawiający pozostawi na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości kwotę, w wysokości 30%
wysokości zabezpieczenia.
8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji
jakości, o której mowa w pkt. 7, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za
wady lub gwarancji jakości.
XX I . TRYB W P RO W ADZ AN I A EW E NTUALN YC H ZMI AN W S PE CYFI K ACJ I
1.
2.
3.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert,
zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę specyfikacji przekaże niezwłocznie
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na swojej stronie internetowej.
Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofercie, Zamawiający
przedłuży termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację
istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli
specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.

XX I I.

1.

I NFO RMACJ E O FO RM AL NO Ś CI AC H I J AKI E PO WI NNY ZO S TAĆ
DOP E ŁNI O NE PO W YBO RZE OFE RTY W CE LU ZAW ARC I A UMO W Y W
SP R AW I E Z AM Ó W I E NI A P UBLI CZNE G O

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

26
__________________________________________________________________________________________
_
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie
Dział Organizacyjny
Os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków
fax: (012) 644-47-56
e-mail: zpubl@interia.pl; zpubl@zeromski-szpital.pl

Znak ZP 15/2016
__________________________________________________________________________
a)

b)
c)
d)
2.

wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo
adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru
oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium
oceny ofert i łączną punktację,
Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne,
terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa
w
sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których
mowa w pkt 1 ppkt a) na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej.

3.
Przed zawarciem umowy o udzielenie niniejszego zamówienia Wykonawca, z którym podpisana
będzie umowa zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:
a) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę minimum 8.000.000,00 zł,
b) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający ubezpieczenie
budowy od wszelkiego ryzyka ponoszonego w trakcie realizacji umowy na kwotę minimum
równą cenie brutto oferty złożonej przez Wykonawcę. Polisa powinna obejmować okres
do 3 miesięcy po odbiorze robót objętych niniejszą umową. Ubezpieczenie musi
obejmować minimum odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku następujących
zdarzeń losowych: ogień, piorun, wybuch, katastrofa budowlana, awaria urządzeń lub
instalacji, grad, powódź, huragan, osuwanie się ziemi, deszcz nawałnicowy, kradzież z
włamaniem lub rabunek, akty wandalizmu, awaria lub błąd operatora maszyn i sprzętu.
c) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wpisu do właściwej izby samorządu
zawodowego osób wykonujących zamówienie,
d) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię uprawnień do projektowania i uprawnień
budowlanych osób wykonujących zamówienie,
e) oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy,
f) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopie oświadczeń o podjęciu obowiązków w
pełnieniu funkcji kierownika budowy i oświadczeń o jej zakończeniu,
g) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających pełnienie
funkcji kierownika, osób o których mowa w pkt. V.1. c) SIWZ.
XX I II . PO UCZE NI E O Ś RO DK AC H O CHRO NY P RAW NE J

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia
2.

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.
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 ustawy.
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3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia faksem lub drogą elektroniczną.

8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie.

9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność
albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany
w ustawie dla tej czynności.

10. Na czynności, o których mowa w pkt. 9, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem czynności
wskazanych w pkt. 4.

11. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faksem lub
drogą elektroniczną albo w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w inny
sposób.

12. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej.
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13. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 11 i 12 wnosi się w terminie 5 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

14. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o
wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni od
dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
lub w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w
Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

15. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania
ofert.

16. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą.

17. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię
odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a
jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając
Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

18. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od
dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia
doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy
wnoszącemu odwołanie.

19. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte
na korzyść jednej ze stron. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw
przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia
opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba
oddala opozycję. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje
skarga.

20. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 17 nie mogą następnie korzystać ze
środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem
Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 ustawy.

21. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
zgodnie z przepisami ustawy.

przysługuje skarga do sądu –

XX I II . SP O SÓ B UZYS K ANI A FO RMUL ARZ A SP E CYFI K AC J I I S TO TNYCH
W ARU NKÓ W Z AM Ó W I E NI A
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Niniejszą Specyfikację można odebrać
na wniosek Wykonawcy w siedzibie Działu
Organizacyjnego Szpitala, Kraków, os. Na Skarpie 66, w godz. 8 0 0 - 14 0 0 lub na pi se mn y
w niose k drogą poc ztow ą (Wykonawca powinien podać swój numer NIP).
Cenę niniejszej Specyfikacji ustala się na kwotę 49,20 zł . Wyżej wymienioną kwotę należy wpłacić w
kasie szpitala w godz. 1100-13 00 lub na rachunek bankowy:
Deutsche Bank 24 S.A. O/Kraków Nr 72 1910 1048 3400 2331 1121 0001.
Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Wzór oferty
3. Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy
4. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy.
5. Projekt umowy
6. Wykaz robót budowlanych
7. Wykaz osób
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