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Ogłoszenie nr 505220-N-2017 z dnia 2017-05-10 r.

Woj ewódzki Szpital Rehabilitacyj ny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem: Pr zebudowa pomieszczeń
w budynku mieszkalnym wielor odzinnym nr 9A j ako pomieszczenia mieszkalne ter apeutyczne na
potr zeby Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem wr az z
pr zebudową str efy wej ściowej do budynku z pr zystosowaniem dla osób niepełnospr awnych.
OGŁ OSZENI E O ZAM ÓWI ENI U - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy pr oj ektu lub pr ogr amu współfinansowanego ze śr odków Unii Eur opejskiej
Nie

Nazwa pr oj ektu lub pr ogr amu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pr acy chr onionej or az wykonawcy, któr ych
działalność, lub działalność ich wyodr ębnionych or ganizacyj nie j ednostek, któr e będą r ealizowały
zamówienie, obejmuj e społeczną i zawodową integr acj ę osób będących członkami gr up społecznie
mar ginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
0%

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie pr zepr owadza centr alny zamawiaj ący
Nie
Postępowanie pr zepr owadza podmiot, któr emu zamawiaj ący powier zył/powier zyli
pr zepr owadzenie postępowania
Nie
I nfor macj e na temat podmiotu któr emu zamawiaj ący powier zył/powier zyli pr owadzenie
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postępowania:
Postępowanie jest pr zepr owadzane wspólnie pr zez zamawiaj ących
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest pr zepr owadzane wspólnie z zamawiaj ącymi z innych państw członkowskich
Unii Eur opej skiej
Nie
W pr zypadku pr zepr owadzania postępowania wspólnie z zamawiaj ącymi z innych państw
członkowskich Unii Eur opej skiej – maj ące zastosowanie kr ajowe pr awo zamówień publicznych:
I nfor macj e dodatkowe:
I . 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem,
krajowy numer identyfikacyjny 29544900000, ul. ul. Ciągłówka 9 , 34500 Zakopane, woj.
małopolskie, państwo Polska, tel. 018 2068066 w. 22, e-mail centrum-rehabilitacji@z-ne.pl, faks
182 068 141.
Adres strony internetowej (URL): www.rehabilitacja.zakopane.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne www.rehabilitacja.zakopane.pl
I . 2) RODZAJ ZAM AWI AJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny zakład opieki zdrowotnej
I .3) WSPÓL NE UDZI EL ANIE ZAM ÓWI ENI A (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających):
I .4) K OM UNI K ACJA:
Nieogr aniczony, pełny i bezpośr edni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
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adr esem (URL )
Nie
www.rehabilitacja.zakopane.pl

Adr es str ony inter netowej , na któr ej zamieszczona będzie specyfikacja istotnych war unków
zamówienia
Nie
www.rehabilitacja.zakopane.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania j est ogr aniczony - więcej infor macj i można uzyskać pod
adr esem
Nie

Ofer ty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy pr zesyłać:
Elektr onicznie
Nie
adres

Dopuszczone j est pr zesłanie ofer t lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane j est pr zesłanie ofer t lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo
pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830) osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
34-500 Zakopane, ul. Ciągłówk 9

K omunikacj a elektr oniczna wymaga kor zystania z nar zędzi i ur ządzeń lub for matów plików,
któr e nie są ogólnie dostępne
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Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I I .1) Nazwa nadana zamówieniu pr zez zamawiaj ącego: Przebudowa pomieszczeń w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym nr 9A jako pomieszczenia mieszkalne terapeutyczne na potrzeby
Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem wraz z przebudową
strefy wejściowej do budynku z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.
Numer r efer encyj ny: ZPP-2810-06/17
Pr zed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia pr zepr owadzono dialog techniczny
Nie

I I .2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
I I .3) Infor macj a o możliwości składania ofer t częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Ofer ty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:

Zamawiaj ący zastr zega sobie pr awo do udzielenia łącznie następuj ących części lub gr up części:

M aksymalna liczba części zamówienia, na któr e może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

I I .4) K r ótki opis pr zedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w pr zypadku par tner stwa
innowacyjnego - okr eślenie zapotr zebowania na innowacyjny pr odukt, usługę lub r oboty
budowlane: 1. Przedmiotem postępowania jest wybór Wykonawcy, który wykona prace budowlane
związane z przebudowa pomieszczeń w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 9A jako
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pomieszczenia mieszkalne terapeutyczne na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im.
dr S. Jasińskiego w Zakopanem wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku z przystosowaniem
dla osób niepełnosprawnych. 2. W zakres robót wchodzi: - przebudowa pomieszczeń w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym nr 9A jako pomieszczenia mieszkalne terapeutyczne wraz z przebudową
strefy wejściowej do budynku z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych. w tym m.in.: - roboty
rozbiórkowe przygotowawcze, - roboty budowlane, w tym wykończeniowe, - wykonanie instalacji
wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania - wykonanie instalacji elektrycznej, w tym
teletechnicznej wewn. w/w pomieszczeniach. 3. Zakres i opis przedmiotu zamówienia określony jest
przez: - Przedmiary robót (element pomocniczy do wyceny) załącznik nr 1 część A, B, C, - Kosztorys
ślepy (element pomocniczy do wyceny) załącznik 1a część A, B, C,, - Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych załącznik nr 2 część A, B, C, - dokumentację projektową
załącznik nr 3, 4. Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.
Dokumentacje te są załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i są dostępne w wersji elektronicznej, w
formie odrębnych plików do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego. W przypadku, gdyby
Wykonawca nie posiadał dostępu do internetu, musi to zgłosić Zamawiającemu. W takiej sytuacji
dokumentacja będzie udostępniana Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, lub na jego pisemny
wniosek przekazana w wersji papierowej. 5. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na
wykonane prace. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy. 6. Zamawiający informuje, że
ilekroć przedmiot zamówienia określony w siwz, w szczególności w załączniku nr 1, 1a, 2, 3 do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego,
patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu charakteryzującego konkretne produkty lub
usługi, albo normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy PZP
dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, nie gorsze niż opisane w
przedmiocie zamówienia, z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i
jakościowych. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.
Wsytuacji gdy Wykonawca zamierza zastosować równoważne materiały niż podane w dokumentacji
projektowej winien dołączyć do oferty wykaz zawierający materiały zawarte w dokumentacji oraz
podać ich równoważniki (nazwy materiałów zaproponowanych w ofercie) wraz z załączeniem
charakterystyk oraz dokumentów potwierdzających równoważność zaproponowanych materiałów. 7.
Do obowiązków Wykonawcy należy również wykonanie: 1. Oznakowanie i urządzenie placu budowy.
2. Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają
sporządzenia takiego planu. 3. Przeprowadzenie wymaganych prób i badań. 4. Dokonania uzgodnień,
uzyskania wszelkich protokołów, opinii niezbędnych do wykonania całości przedmiotu zamówienia i
przekazania go do użytkowania oraz poniesienia opłat z tym związanych. 5. W przypadku zniszczeń
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urządzeń lub ich części w toku realizacji - naprawienia szkody lub doprowadzenia do stanu
pierwotnego na własny koszt. 6. Opracowanie i przekazanie kompletnej dokumentacji odbiorczej. 8. W
celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia zamawiający zaleca: a) dokonanie przez
wykonawcę (na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność) wizji lokalnej terenu realizacji przedmiotu
zamówienia i jego otoczenia, b) zdobycie wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być
konieczne do przygotowania oferty i realizacji zamówienia,

I I .5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111100-9
45262300-4
45320000-6
45410000-4
45421000-4
45261000-4
45313000-4
45233253-7
45330000-9
45311100-1
45311200-2

I I .6) Całkowita war tość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

I I .7) Czy pr zewiduj e się udzielenie zamówień, o któr ych mowa w ar t. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w ar t.
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134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
I I .8) Okr es, w któr ym r ealizowane będzie zamówienie lub okr es, na któr y została zawar ta umowa
r amowa lub okr es, na któr y został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
lub dniach:
lub
data r ozpoczęcia: lub zakończenia: 2017-10-31 00:00:00
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2017-10-31

I I .9) Infor macj e dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAK TERZE PRAWNYM, EK ONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
I I I .1) WARUNK I UDZI AŁ U W POSTĘPOWANI U
I II .1.1) K ompetencj e lub upr awnienia do pr owadzenia okr eślonej działalności zawodowej , o
ile wynika to z odr ębnych pr zepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego
warunku.
Informacje dodatkowe
I II .1.2) Sytuacj a finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego
warunku.
Informacje dodatkowe
I II .1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest
krótszy w tym okresie, wykonał, wykonuj co najmniej 1 robotę obejmującą roboty
ogólnobudowlane o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto 2) że dysponuje osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia w tym: - kierownikiem robót – 1 osoba, posiadającym
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjnobudowlanej bez
ograniczeń lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane
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na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. - kierownikiem robót – 1 osoba, posiadającym
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacji wod-kan bez ograniczeń
lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów. - kierownikiem robót – 1 osoba, posiadającym uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalności sieci instalacji i urządzeń elektrycznych bez
ograniczeń lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w pkt 9.1.2, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych.
I I I .2) PODSTAWY WYK L UCZENI A
I II .2.1) Podstawy wykluczenia okr eślone w ar t. 24 ust. 1 ustawy Pzp
I II .2.2) Zamawiaj ący pr zewiduj e wykluczenie wykonawcy na podstawie ar t. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
I I I .3) WYK AZ OŚWI ADCZEŃ SK Ł ADANYCH PRZEZ WYK ONAWCĘ W CEL U
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NI E PODL EGA ON WYK L UCZENIU ORAZ SPEŁ NI A
WARUNK I UDZI AŁ U W POSTĘPOWANI U ORAZ SPEŁ NI A K RYTERI A SEL EK CJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu or az spełnianiu war unków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kr yter iów selekcj i
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Tak
I I I .4) WYK AZ OŚWI ADCZEŃ L UB DOK UM ENTÓW , SK Ł ADANYCH PRZEZ
WYK ONAWCĘ W POSTĘPOWANI U NA WEZWANI E ZAM AWI AJACEGO W CEL U
POTWI ERDZENI A OK OL I CZNOŚCI , O K TÓRYCH M OWA W ART. 25 UST. 1 PK T 3
USTAWY PZP:
a)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. 3.4. dokumentów dotyczących
podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz
spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w
postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego; 3.5. dokumentów
dotyczących podwykonawców, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia;
I I I .5) WYK AZ OŚWI ADCZEŃ L UB DOK UM ENTÓW SK Ł ADANYCH PRZEZ
WYK ONAWCĘ W POSTĘPOWANI U NA WEZWANI E ZAM AWI AJACEGO W CEL U
POTWI ERDZENI A OK OL I CZNOŚCI , O K TÓRYCH M OWA W ART. 25 UST. 1 PK T 1
USTAWY PZP
I II .5.1) W ZAK RESI E SPEŁ NI ANI A WARUNK ÓW UDZI AŁ U W POSTĘPOWANI U:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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, z
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami budowlanego i
prawidłowo ukończone, (należy wypełnić załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji) przy czym,
dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego roboty były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wkonawca w
przedmiotowym wykazie wskaże roboty budowlane określone w warunku wskazanym w pkt. 9
ppkt. 1.2.3 a) oraz złoży dowody, że roboty te zostały wykonane należycie; b) 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, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami ( należy wypełnić załącznik nr 8 do siwz). Wykonawca w
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przedmiotowym wykazie wskaże osoby w zakresie określonym w warunku wskazanym w pkt. 9
ppkt. 1.2.3 b));
I II .5.2) W ZAK RESI E K RYTERI ÓW SEL EK CJI :
I I I .6) WYK AZ OŚWI ADCZEŃ L UB DOK UM ENTÓW SK Ł ADANYCH PRZEZ
WYK ONAWCĘ W POSTĘPOWANI U NA WEZWANI E ZAM AWI AJACEGO W CEL U
POTWI ERDZENI A OK OL I CZNOŚCI , O K TÓRYCH M OWA W ART. 25 UST. 1 PK T 2
USTAWY PZP
I I I .7) I NNE DOK UM ENTY NI E WYM I ENI ONE W pkt II I .3) - I II .6)
12. 1. kosztorys(y) ofertowy(e) w formie uproszczonej, sporządzone w oparciu o dołączoną do siwz
dokumentację techniczną (przedmiar robót) – który będzie stanowił podstawę wyliczenia ceny
oferty; 12.2. oryginał pełnomocnictwa(pełnomocnictw) lub kopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza , jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika 12.3. wypełniony
formularz oferty stanowiący załącznik nr 4 do specyfikacji (wykonawca może złożyć ofertę na
własnym formularzu, lecz jej treść musi być zgodna z treścią formularza załączonego do
specyfikacji); c) kosztorys ofertowy przygotowany w pełnej formie na podstawie kosztorysu ślepego
oraz przedmioru robót odzwierciedlający kosztorus uproszczony złożony wraz z ofertą. 4.
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. 5. Zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w pkt
9) ppkt. 3, 4.1 - 4.4 siwz – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.

SEKCJA IV: PROCEDURA
I V.1) OPIS
I V.1.1) Tr yb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
I V.1.2) Zamawiaj ący żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Każdy wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie pięć
tysięcy złotych) 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 2.1. pieniądzu; 2.2
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym,
że poręczenie kasy jest zawsze poręcze niempieniężnym; 2.3. gwarancjach bankowych; 2.4.
gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5. poręczeniach udzielanych 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 2014 r., poz. 1804, z 2015 r.poz. 978 i 1240). 3. Wadium przetargowe w
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pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego w ING Bank Śląski S.A. o/Zakopane
72 1050 1474 1000 0022 1051 3558. Wadium winno znajdować się na koncie zamawiającego
najpóźniej w terminie składania ofert tj. 30.12.2016 r. godz. 10.30. Kopię przelewu należy włożyć
do oferty. 4. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w postaci oryginału ,
najpóźniej w terminie składania ofert tj. 30.12.2016 r. godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego w
Sekretariacie. UWAGA! Nie wolno oryginałów tych dokumentów wkładać do oferty. Kserokopia
dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem powinna być dołączona do oferty. 5.
Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 8.10. 6. Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w
sprawie zamówienia publicznego. 7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek
Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający żąda
ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt
8.5, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 9.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez wykonawcę. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,
jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a ustawy PZP, z
przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 , oświadczenia o którym mowa w art. 25 a ust. 21,
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca,
którego oferta została wybrana: 11.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w ofercie; 11.2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia
publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

I V.1.3) Pr zewiduj e się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
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I V.1.4) Wymaga się złożenia ofer t w postaci katalogów elektr onicznych lub dołączenia do ofer t
katalogów elektr onicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

I V.1.5.) Wymaga się złożenia ofer ty war iantowej :
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

I V.1.6) Pr zewidywana liczba wykonawców, któr zy zostaną zapr oszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

I V.1.7) I nfor macj e na temat umowy r amowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
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dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

I V.1.8) Aukcj a elektr oniczna
Pr zewidziane j est pr zepr owadzenie aukcj i elektr onicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, któr ych war tości będą pr zedmiotem aukcj i elektr onicznej :
Pr zewiduj e się ogr aniczenia co do pr zedstawionych war tości, wynikające z opisu pr zedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu: Nie
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Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

I V.2) K RYTERIA OCENY OFERT
I V.2.1) K r yter ia oceny ofer t:
I V.2.2) K r yter ia
Kryteria

Znaczenie

cena

60

gwarancja/rękojmia + bezpłatny serwis

30

skrócenie wymaganego terminu realizacji całości zamówienia 10

I V.2.3) Zastosowanie pr ocedur y, o któr ej mowa w ar t. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
I V.3) Negocj acje z ogłoszeniem, dialog konkur encyj ny, par tner stwo innowacyj ne
I V.3.1) I nfor macj e na temat negocj acji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

I V.3.2) I nfor macj e na temat dialogu konkur encyj nego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:
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Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

I V.3.3) I nfor macj e na temat par tner stwa innowacyj nego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

I V.4) L icytacj a elektr oniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
licytacja wieloetapowa

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
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Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
I V.5) ZM I ANA UM OWY
Pr zewiduj e się istotne zmiany postanowień zawar tej umowy w stosunku do tr eści ofer ty, na
podstawie któr ej dokonano wybor u wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
a. Zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się
co najmniej takimi samymi uprawnieniami, b. Zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego
Wykonawca realizuje przedmiot umowy na innego legitymującego się takimi samymi
kwalifikacjami/doświadczeniem zawodowym po uprzedniej akceptacji Zamawiającego c. Ustawowej
zmiany przepisów prawnych dotyczących realizacji zamówienia niezbędnych do jej zakończenia, d.
Wystąpienia zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego
zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej
wcześniej do przewidzenia. e. Zmiany terminów wykonania zamówienia z przyczyn zewnętrznych (np.
warunki atmosferyczne) niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących
niemożliwością prowadzenia prac. 3. Zmiana umowy wymaga zgodnych oświadczeń obu stron.
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę umowy. Wniosek o
zmianę umowy wymaga uzasadnienia. Do uznania Zamawiającego należy czy okoliczności wskazane
we wniosku uzna za usprawiedliwiające zmianę umowy.
I V.6) I NFORM ACJE ADM INI STRACYJNE

I V.6.1) Sposób udostępniania infor macj i o char akter ze poufnym (jeżeli dotyczy):

Śr odki służące ochr onie infor macj i o char akter ze poufnym

I V.6.2) Ter min składania ofer t lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-05-25 , godzina: 12:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
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Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> Polski
I V.6.3) Ter min związania ofer tą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
I V.6.4) Pr zewiduj e się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w pr zypadku
niepr zyznania śr odków pochodzących z budżetu Unii Eur opej skiej or az niepodlegających
zwr otowi śr odków z pomocy udzielonej pr zez państwa członkowskie Eur opejskiego Por ozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA), któr e miały być pr zeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Nie
I V.6.5) Pr zewiduj e się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, j eżeli śr odki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub pr ace r ozwojowe, któr e zamawiaj ący zamier zał
pr zeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu pr zyznane Nie
I V.6.6) I nfor macj e dodatkowe:

ZAŁ ĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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