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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na

Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych w Wojewódzkim Szpitalu
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Załącznik nr 4− Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych robót budowlanych
Załącznik nr 6 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
Załącznik nr 7 – Pisemne zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
Załącznik nr 8 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 9 – Dokumentacja projektowa
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Zatwierdziła:
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Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi
ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie
odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
Adres: Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Numer telefonu: (032) 47 84 500
Numer faksu: (032) 47 84 506
Adres e-mail: szpital@wss2.pl
Strona internetowa: www.wss2.pl

2. TRYB UDZIENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm).
2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
2.3. Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych w
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.
3.1. Szczegółowy zakres prac oraz sposób ich wykonania określa projekt umowy wraz z
załącznikami (załącznik nr 3), a w szczególności Dokumentacja projektowa (załącznik
nr 9) i Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 8).
3.2. Zamawiający wskazuje, że zgodnie z zapisami ustawy Pzp art. 30 ust. 8 pkt. 1),
wymagania dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie
potrzeb użytkowników zostały zawarte w dokumentacji projektowej.
3.3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach
opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
3.4. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
45.21.50.00-7
3.5. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej opisu przedmiotu
zamówienia przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła
lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez
konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z
zastosowaniem innych materiałów i elementów niż podane w dokumentacji
projektowej, pod warunkiem, że zaproponowane materiały i elementy będą
posiadały parametry techniczne i jakościowe (technologiczne) nie gorsze niż te, które
przedstawiono w dokumentacji projektowej.
3.6. Zgodnie z art.30 ust.5 ustawy Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania
równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyposażenie i
materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
3.7. Zamawiający nie zamierza wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej
3.8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3.9. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
3.10. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu
podobnych robót budowlanych (art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy PZP).
3.11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie przewiduje zawarcia
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umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje
wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej oraz nie
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3.12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się od daty podpisania umowy, tj.
od dnia ………….. do dnia…………1 jednak nie dłużej jak do dnia 15 grudnia 2016 r. 2

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie,
b)sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie,
c) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże,
że:
I) wykonał należycie , nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, zadania o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia tj.: co
najmniej 2 roboty budowlane polegające na dostawie i montażu stolarki drzwiowej
lub okiennej o wartości 60 000,00 zł brutto każda.
II) dysponuje lub będzie dysponować przy wykonywaniu prac:
- osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia
budowlane o specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, z doświadczeniem min. 5 lat na stanowisku
kierownika budowy posiadającego doświadczenie zawodowe w kierowaniu
robotami budowlanymi na stanowisku kierownika budowy, obejmujące co
najmniej dwie roboty budowlane o charakterze podobnym do przedmiotu
zamówienia tj.: co najmniej 2 roboty budowlane polegające na dostawie i montażu
stolarki drzwiowej lub okiennej o wartości 60 000 zł brutto każda.
5.2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
1

Termin realizacji umowy uzależniony jest od terminu określonego przez wykonawcę w Formularzu oferty (zał. Nr 1 do
SIWZ).
2 W sytuacji zagrożenia dotrzymania Terminu zakończenia robót w wyniku przedłużającego się postępowania
przetargowego, Strony mają prawo do przedłużenia tego Terminu, jednak nie dłużej niż do dnia 19 grudnia 2016 roku,
zgodnie z § 29 pkt 1 wzoru umowy.
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5.4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz.
5. pkt. 5.3. niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
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.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów,
jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
5.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) warunki, o których mowa w rozdz. 5. pkt. 5.1. ppkt. 1) niniejszej SIWZ zostaną
spełnione wyłącznie jeżeli żaden z wykonawców wchodzących w skład zespołu
wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie nie będzie podlegał
wykluczeniu
b) warunki, o których mowa w rozdz. 5. pkt. 5.1. ppkt. 2) niniejszej SIWZ zostaną
spełnione jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wchodzących w skład zespołu
Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie posiada wymogi
wskazane w wyżej wymienionym punkcie.
6.

PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY
PZP
6.1. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:
1) w stosunku do którego 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, z późn.
zm.7) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł 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, z późn. zm.
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, uprawnione
do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt
2–4 Pzp z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a Pzp, chyba
że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób
niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
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4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał 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, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie
wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000
złotych;
6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o
zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż
3000 złotych;
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności.
7.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA
7.1. W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, każdy Wykonawca musi
dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie
wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ.
7.2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż
5 dni, aktualnych na dzień złożenia ofert oświadczeń lub dokumentów zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów jakich może zadać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), tj.:
a) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem na temat ich
wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.
2) wykaz wykonanych robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane należycie –
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załącznik nr 5 do SIWZ.
3) dowody należytego wykonania robót budowlanych – tj. referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty te były
wykonywane, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych
lub ciągłych dokumenty te powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać wyżej
wymienionych dowodów, przedstawia on oświadczenie Wykonawcy. W przypadku
gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego wykonano usługi wykazane w
załączniku nr 5 do SIWZ, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodu
należytego wykonania tych robót budowlanych.
b) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
1) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
2) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej wraz z oświadczeniem o
przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg
załącznika nr 6, z zastrzeżeniem ust. 7.3.
7.3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp przekaże Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23. Wraz ze złożeniem
oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
7.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 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 (wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ), zgodnie z
treścią art. 22a ust. 4, tj.: „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach
innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane”.
7.5. Zamawiający ocenia, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o których mowa w rozdziale 5
pkt 5.1. ppkt c) SIWZ, nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w rozdziale 5 pkt 5.1.
ppkt c) SIWZ.
7.6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w
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7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

8.

jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza
informację o tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do
SIWZ.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także oświadczenie wg wzoru na
załączniku nr 2 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
oświadczenie wg wzorów na załączniku nr 2 do SIWZ składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na
zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za
zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty
dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r.
poz. 352). W takiej sytuacji wykonawca zobligowany jest do wskazania
Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub
oświadczenia się znajdują.
W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich
może zadać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. 7. pkt. 7.1.
niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości,
zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIENIWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ
I
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DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
8.1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
8.2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać
się numerem sprawy określonym w SIWZ.
8.3.... Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez
Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres podany w rozdz. 1. niniejszej
SIWZ.
8.4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez
Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: zp@wss2.pl, a
faksem na nr (032) 47 84 549.
8.5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za
pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron,
niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
8.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
8.7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż
do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert (tj. 16.09. 2016 r.),
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie
po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono
SIWZ.
8.8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku, o którym mowa w rozdz. 8. pkt. 8.7. niniejszej SIWZ.
8.9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
8.10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
8.11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami
jest:
Magdalena Kozak - Kierownik ds Zamówień Publicznych
Tel.: (032) 47 84 561
Marta Stęchły – Referent ds. Zamówień Publicznych
Tel.: (032) 47 84 548
Kontakt możliwy w godzinach od 8:00 do 13:00
8.12. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na
jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi
do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale
SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy
kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w
swojej siedzibie.
9.
9.1.
9.2.
9.3.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Kwota wadium wynosi:
2 000,00 zł
Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca może wnieść wadium, przed terminem składania ofert, w jednej lub
kilku następujących formach w:
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a) pieniądzu, płatne przelewem na konto: Getin Nobile Bank S.A., nr konta:
91 1560 0013 2341 8722 7000 0002, z dopiskiem:
„Wadium na - Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju”
UWAGA:
Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Zamawiającego. Dowodem
wniesienia wadium będzie potwierdzony przez bank odcinek polecenia dokonania
przelewu lub wydruk przelewu elektronicznego, przy czym w terminie określonym
dla wniesienia wadium środki powinny znaleźć się na rachunku bankowym
Zamawiającego. Kserokopię potwierdzenia dokonanego przelewu należy dołączyć
do oferty.
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
f) 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. Nr 109, poz.1158 z późn. zm.)
9.4. W przypadku wniesienia wadium w formach wymienionych w pkt 9.3. lit. b) – f)
oryginał dokumentu należy dołączyć do oferty.
9.5. Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne
żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą – zobowiązanie
gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w
okolicznościach określonych w przepisie art. 46 ust.4a oraz ust. 5 ustawy - Prawo
zamówień publicznych.
10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
10.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy
PZP).
10.2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do
zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, 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.
10.3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie
powoduje utraty wadium.
10.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, 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.
11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
11.1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony Formularz oferty sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego
przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące
terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności,
oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień
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SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia
Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;
2) oświadczenie wymienione w pkt. 7.1. SIWZ;
3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, z którego
wynika zakres, podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania
Wykonawcy (jeżeli Wykonawca jest reprezentowany przez pełnomocnika lub jeżeli
istnieje ustawowy obowiązek ustanowienia pełnomocnika).
UWAGA: Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa
lub kopii poświadczonej notarialnie
4)
dowód wpłaty wadium;
5)
oświadczenie wymienione w pkt 7.4. SIWZ – jeśli dotyczy;
6)
oświadczenie wymienione w pkt 7.8. SIWZ - jeśli dotyczy.
11.2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze
lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości
odpowiadającej cenie oferty.
11.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski.
11.4. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą
składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez
Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
11.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
kopie dokumentów dotyczących Wykonawców muszą być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.
11.6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.2. b) ppkt 1)
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogłoszono upadłości.
11.7. Jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt 11.6, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
11.8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Komisja przetargowa może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
11.9. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie
opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich
ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
11.10. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
11.11. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
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oferty.
11.12. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi
numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona
(np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała
spis treści.
11.13. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być
parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
11.14. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i
oznakować w następujący sposób:
„Oferta na: Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju BZP.38.382-29.16”
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 17.10.2016 r. godz. 10:30”
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
11.15. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu
od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli
Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane
i jednocześnie
wykazał,
iż
zastrzeżone
informacje
stanowią
tajemnicę
przedsiębiorstwa.
11.16. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa
były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem
„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych
elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i
zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
11.17. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako
bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn.
III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
11.18. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego
wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub
dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo
zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie
zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz
samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
11.19. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o
wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o
wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta
tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone
„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził
zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną
dołączone do oferty.
11.20. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych
zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.
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Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po
potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi
ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
11.21. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach
innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy
Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.
11.22. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust.
2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie
niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z
Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale
8. niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków
udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
12.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie WSS Nr 2, w
pokoju nr A1, na I piętrze, do dnia 17.10.2016 do godz. 10:00 r. zgodnie z opisem
przedstawionym w rozdziale 11. SIWZ.
12.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i
godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową
czy kurierską.
12.3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. 12. ppkt. 12.1. niniejszej SIWZ
zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy PZP.
12.4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pokój A21 – tj. sala
konferencyjna, I piętro, w dniu 17.10.2016 r. o godz. 10:30.
12.5. Otwarcie ofert jest jawne.
12.6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86
ust. 4 ustawy PZP.
12.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na
a) stronie www.bip.wss2.com informacje dotyczące: 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.
13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
13.1. Cena oferty jest to wartość, za którą Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia
na zasadach określonych w projekcie umowy wraz z załącznikami do niego.
13.2 Cenę należy podawać w złotych polskich, z dokładnością do 1 grosza.
13.3. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszelkich kosztów
związanych z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym
wszelkich kosztów odbiorów, uzgodnień wynikających z przepisów prawa,
wszystkich zobowiązań wynikających z tekstu załączonego projektu umowy, a
także wszelkich innych działań wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia jako zobowiązania wykonawcy.
13.4. Wykonawca sporządza kalkulację ceny oferty przy uwzględnieniu wszystkich
niezbędnych kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy wprost lub
pośrednio określonych w SIWZ i załącznikach, między innymi:
a) wszelkie opłaty i podatki naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym
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zakresie, w szczególności podatek od towarów i usług w wysokości określonej
ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 roku
Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) Określenie stawki podatku VAT jest obowiązkiem
Wykonawcy. Zgodnie z ust. 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. (Dz. Urz. GUS Nr 1 z 2005r., poz. 11) w
sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych:
„Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzona działalność,
swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane
według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach,
wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych
bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej",
b) normalne ryzyko związane z okolicznościami, których nie można przewidzieć w
chwili zawarcia umowy, immanentnie związane z faktem prowadzenia
działalności gospodarczej,
c) koszty pośrednie, zysk wraz z całym ryzykiem ogólnym.
13.5. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone
zostały w projekcie umowy.
13.6. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia.
13. 7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty
będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usług, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I
SPOSOBU OCENY OFERT
14.1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego
rozpatrywania, jeżeli:
a) odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych
b) oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą
specyfikacją;
c) z ilości i treści złożonych dokumentów i oświadczeń wynika, że Wykonawca
spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją;
d) złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez
osoby uprawnione;
e) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie;
14.2.

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następującego kryterium:

Lp.

Nazwa kryterium

1.

Cena (C)

2.

Okres gwarancji (G)

Waga
60%
20%
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3

Termin wykonania przedmiotu zamówienia (T)

20%

14.3. Punkty przyznawane za podane kryterium CENA (C) będą liczone według
następującego wzoru:
Wzór
Cena brutto:
Cmin
Wartość punktowa ceny = ––––––––––––– x 60 x 100%
Cbad
gdzie: Cbad - cena brutto podana w ofercie badanej
Cmin - najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert
14.4. Punkty przyznawane za podane kryterium OKRES GWARANCJI (G) będą liczone
według następującego wzoru:
Wzór
Gn
Wartość punktowa okresu gwarancji = --------------------------- x 20 x 100%
G max
gdzie:
G n – oferowany przez Wykonawcę okres gwarancyjny
G max – najwyższa zaoferowana ilość miesięcy gwarancji spośród wszystkich podlegających ocenie ofert

Uwaga:
- Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, natomiast maksymalny 60 miesięcy.
- W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji lub
nie podanie (nie wpisanie) gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na
podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodną z
SIWZ.
- Jeśli Wykonawca poda okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go zgodnie z
zasadą: 1 rok = 12 miesięcy
- Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty odbioru przedmiotu umowy.

Punkty przyznawane za podane kryterium TERMIN REALIZACJI
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (T) będą liczone według następującego wzoru:

14.5.

Wzór
Tmin
Wartość terminu realizacji
Przedmiotu zamówienia

=

––––––––––––– x 20 x 100%
Tbad

gdzie:
Tmin - Najkrótszy termin realizacji przedmiotu zamówienia spośród wszystkich ofert
Tbad – Termin realizacji przedmiotu zamówienia podany w ofercie badanej
Uwaga:
Minimalny termin wykonania wynosi 40 dni, podczas gdy maksymalny 50 dni.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszego okresu niż wymagany dla
danego pakietu, oferta będzie podlegała odrzuceniu.
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14.6. Punkty wyliczone w każdym z ww. kryteriów zostaną zsumowane. W ten sposób
Zamawiający uzyska ocenę końcową K. Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Zamawiający wybierze ofertę o najwyższej wartości oceny końcowej K. Wynik
przedstawiony zostanie w punktach. Obliczenia będą prowadzone z dokładnością do
2 miejsc po przecinku:
K=C+G+T
14.7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
14.8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na
to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów
oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art.
91 ust. 4 ustawy PZP).
14.9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji
elektronicznej.
15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
15.1. W celu podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, Zamawiający prześle umowę
do Wykonawcy drogą elektroniczną, a Wykonawca odeśle dwa jednobrzmiące
egzemplarze podpisanej przez siebie umowy wraz z załącznikami w wersji
papierowej na adres Zamawiającego. Następnie Zamawiający podpisze umowę
i odeśle jeden z egzemplarzy na adres Wykonawcy lub Zamawiający zaprosi
Wykonawcę do podpisania przedmiotowej umowy w siedzibie Zamawiającego.
15.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka
winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac
przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za
wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres
realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości
wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do
czasu wykonania zamówienia.
15.3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
15.4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
15.5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich
ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art.
93 ust. 1 ustawy PZP.
16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
16.1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w
wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny
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brutto podanej w ofercie.
16.2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w formie przewidzianej w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp przed
podpisaniem umowy.
16.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy
przelać na następujący rachunek Zamawiającego: Getin Nobile Bank S.A., nr konta:
91 1560 0013 2341 8722 7000 0002 z dopiskiem:
„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Dostawa i montaż drzwi
przeciwpożarowych BZP.38.382-29.16”
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego,
na którym było ono przechowane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
wykonawcy.
16.4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w każdej
dopuszczalnej formie innej niż pieniądz, określonej w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp,
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia do Zamawiającego oryginału
dokumentu potwierdzającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
wysokości żądanej przez Zamawiającego.
17. PODWYKONAWCY
17.1. Zgodnie z art. 36b Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania
przez wykonawcę firm podwykonawców.
17.2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia
wykonawca podał nazwy oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do
kontaktu z nimi, zaangażowanych w te roboty budowlane a także zawiadamiał i
przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym
okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
17.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w Rozdziale V w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
Rozdziale V wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w
stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
18. ISTOTNE
DLA
STORN
POSTANOWIENIA,
KTÓRE
ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCIE ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR
UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ
Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH
WARUNKACH
Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki
ochrony prawnej określone w Dziale VI art. 179-198 ustawy PZP.
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Zatwierdzono przez Komisję przetargową pod względem merytorycznym w dniu
07.10.2016 r.
Komisja przetargowa:
Przewodniczący:
Magdalena Kozak

…………………………………………………

Sekretarz:
Marta Stęchły

…………………………………………………

Członek:
Eugeniusz Klapuch

……………………………………………………

Członek:
Tomasz Ważny

……………………………………………………

Zatwierdziła:
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju dnia
07.10.2016 r.

……………………………………………………
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