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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej , ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok, woj.

podkarpackie, tel. 013 4656290, faks 013 4656290.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  zozsanok.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:  Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  roboty budowlane w przedmiocie Termomodernizacja

obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa II Infrastruktura techniczna,

Działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1.1 Przedmiotem zamówienia są roboty

budowlane. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Termomodernizacja obiektów Samodzielnego

Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Podkarpackiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa II Infrastruktura techniczna, Działanie 2.2 Infrastruktura

energetyczna 1.2 Roboty objęte niniejszym postępowaniem muszą być wykonane zgodnie z zawartą umową

dokumentacją przetargową, załącznikami do SIWZ, w oparciu o dokumentację projektową, warunki uzgodnień i opinii

dołączonych do dokumentacji projektowej, prawo budowlane, w szczególności z art. 25 - 27 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. r. 2010, poz. 243, nr 1623 - tekst jednolity, ze zm., dalej przywoływana jako

Prawo Budowlane) wraz z przepisami wykonawczymi, Polskie Normy oraz w oparciu o wydane pozwolenie na

budowę i zgłoszenie budowy. 1.3 Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) Budynek Główny przy ul.

800-lecia 26 w Sanoku ( docieplenie ścian budynku , docieplenie dachu budynku, docieplenie podłogi poddasza,

wyminę okien i drzwi , oraz inne prace towarzyszące) b) Budynek Oddziału Zakaźnego i Pulmonologicznego przy ul.

800-lecia 26 w Sanoku ( docieplenie ścian budynku , docieplenie stropodachu, wyminę okien i drzwi , oraz inne prace

towarzyszące) c) Budynek Przychodni Specjalistycznej przy ulicy Lipińskiego 10 w Sanoku ( docieplenie ścian

budynku , docieplenie stropodachu, wyminę okien i drzwi , oraz inne prace towarzyszące) 1.4 Szczegółowy opis

przedmiotu zamówienia stanowią (oddzielnie dla każdego budynku) załączniki: 1) Projekty budowlane (załącznik nr 8

do SIWZ). 2) Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót STWiOR (załącznik nr 9do SIWZ) 3) Przedmiary

robót (załącznik nr 10 do SIWZ) 1.5 Na Wykonawcy ciążą obowiązki określone we wzorze umowy stanowiącym

załącznik nr 7 do SIWZ. 1.6 Zamawiający zaleca dokonanie przez wykonawcę starannej wizji lokalnej na terenie

Szpitala, w obszarze wykonania przedmiotu zamówienia, przed złożeniem oferty w postępowaniu. W wypadku braku

dokonania wizji lokalnej albo nienależytym dokonaniu wizji lokalnej oraz zaistnienia błędów, braków, wad lub
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nieścisłości w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, których to błędów, braków, wad lub nieścisłości można by

uniknąć, gdyby wizja lokalna została wykonana należycie, Wykonawca poniesie odpowiedzialność za wszelkie

szkody (zarówno straty rzeczywiste, jak i utracone korzyści) powstałe u Zamawiającego w związku z brakiem

dokonania albo nienależytym dokonaniem wizji lokalnej. 1.7 Roboty budowlane prowadzone będą w okresie

funkcjonowania szpitala. Nie przewiduje się zamknięcia szpitala na czas prowadzenia robót, w związku z powyższym

Wykonawca ma obowiązek zapewnić prowadzenie robót w sposób niekolidujący z jego funkcjonowaniem. 1.8

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wykończenia ościeży oraz do pomalowania obróbki w kolorze jak całe

pomieszczenie, w którym była wymieniana stolarka. Jeżeli w celu zapewnienia jednolitego koloru niezbędne jest

pomalowanie całej ściany lub całego pomieszczenia - należy to wykonać w ramach niniejszego zamówienia, bez

dodatkowych kosztów. 1.9 Przed przystąpieniem do malowania elewacji Wykonawca wykona próbki malowania

elewacji, które muszą być ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiającego. 1.10 Zamawiający dopuszcza

rozwiązania równoważne opisywanym za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o

których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1.11 Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg

Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45000000-7: Roboty budowlane 45262520-2 Roboty murowe 45320000-6

Roboty izolacyjne 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45421000-4 Roboty w

zakresie stolarki budowlanej 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 45261000-4 Wykonywanie pokryć i

konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 45312311-0 Montaż

instalacji piorunochronnej 2. Wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia wskazano nazwy własne

Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, tj. takich, których jakość oraz parametry

techniczne są równe lub korzystniejsze od wskazanych w SIWZ. 3. Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu

zamówienia: Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia

zobowiązany jest umieścić taką informację w składanej ofercie (zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku do

niniejszej SIWZ) wraz z podaniem szczegółowego podziału zadań, które zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak

informacji, o której mowa powyżej, będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia przez

Wykonawcę, który złożył ofertę. 4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu umownej gwarancji jakości na przedmiot

zamówienia na okres 36 miesięcy liczony od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia (tj. zgodnie z

postanowieniami załącznika do SIWZ stanowiącego wzór umowy). 5. Warunki i zasady płatności za wykonanie

przedmiotu zamówienia określone zostały w załączniku do SIWZ stanowiącym wzór umowy, jaka zostanie zawarta

przez Zamawiającego z wyłonionym wykonawcą. 6. Przedmiar robót ( załącznik do SIWZ) może nie zawierać całości

robót koniecznych do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia i stanowi tylko element pomocniczy do

określenia wartości przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć do Zamawiającego po

podpisaniu umowy na warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ harmonogram,

rzeczowo-finansowy realizacji zamówienia (przedmiotu Umowy) oraz uproszczoną kalkulację, sporządzoną na bazie i

z wykorzystaniem Przedmiaru robót..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.25.20-2, 45.32.00.00-6, 45.40.00.00-1,

45.42.10.00-4, 45.44.00.00-3, 45.26.10.00-4, 45.26.21.00-2, 45.31.23.11-0.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 15.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  1.Obowiązek wniesienia wadium. Przystępując do przetargu wykonawca jest

zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 61 000,00 zł 2. Forma wniesienia wadium. Wadium może być wniesione

w następujących formach : a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach

bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) 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. Wadium
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wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 1. Termin i sposób wniesienia wadium w

pieniądzu. Płatne do dnia 17.07.2013 r. do godz. 10.00, z dopiskiem Wadium nr SPZOZ/PN/34/2013. na konto

Zamawiającego Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Sanoku nr 58 8642 0002 2001 0060 1685 0004 Do

potwierdzenia kopią dowodu wpłaty 2. Termin i sposób wniesienia wadium w innej formie. Inne dokumenty wniesienia

wadium (poręczenia, gwarancje, itp.) należy dostarczyć do siedziby zamawiającego w kopercie z dopiskiem Wadium

nr SPZOZ/PN/34/2013 , nie później jednak niż do dnia 17.07.2013 r. do godz. 10.00 i złożyć w Sekretariacie SPZOZ

Sanok Kopię w/w dokumentu należy załączyć do oferty (jako załącznik) Oferta nie zabezpieczona wadium w

wymaganej formie zostanie odrzucona bez rozpatrywania. 3. Informacje dodatkowe o wadium: a)Wadium wnosi się

przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia

wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego zamawiającego. b) Wadium będzie zwrócone w terminie i

na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku. W

przypadku wadium wniesionego w pieniądzu zwrot nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na piśmie

przez Wykonawcę, a wniesionego w innej formie - w kasie Zamawiającego. c) Wadium wnoszone w pieniądzu

wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego, przy czym data wpływu pieniędzy na

rachunek zamawiającego, jest uznana jako data wpłacenia wadium. d)Zamawiający żąda ponownego wniesienia

wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium (zgodnie z art. 46 ust.1ustawy - prawo zamówień publicznych

z dnia 29 stycznia 2004 roku), jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana

jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 4. Zwrot wadium

następuje: a) niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania, wszystkim

wykonawcą z wyjątkiem wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem sytuacji

opisanej w pkt. 5 ppkt. 2 (zatrzymanie wadium) b) wykonawcy którego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia

zabezpieczenia należytego wykonania umowy- jeżeli jego wniesienia żądano c) niezwłocznie na wniosek wykonawcy,

który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami

jeżeli: 1) wykonawca, którego oferta została wybrana : a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia

publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego

wyko¬nania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących

po stronie wykonawcy 2) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3, nie złożył

dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust.1 lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z

przyczyn nieleżących po jego stronie W ofercie należy podać numer konta, na jakie Zamawiający dokonuje zwrotu

wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że: w okresie ostatnich pięciu lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -

w tym okresie, wykonał: 2 (dwie) roboty budowlane, przy czym każda z tych robót polegała

na dociepleniu użytkowanego i czynnego budynku (przez co rozumie się obiekty jak szpitale,

bloki mieszkalne i inne obiekty użytkowane przez 24 h/d podczas realizacji prac), o

powierzchni docieplenia minimum 2500m2 i wartości minimum 800 tyś. zł oraz w zakres

których wchodziła wymiana stolarki okiennej i drzwiowej lub co najmniej okiennej. Warunek

zostanie ocenione w systemie zero - jedynkowym, tzn. spełnia - nie spełnia na podstawie

przedłożonych oświadczeń i dokumentów. Nie wykazanie przez Wykonawcę spełniania ww.

warunku będzie skutkować odpowiednio wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i w

konsekwencji odrzuceniem jego oferty

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje lub będzie

dysponował osobami posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i

file:///C:/Documents and Settings/Diana/Ustawienia lokalne/Temporary ...

3 z 7 2013-06-28 14:53



wykształcenie oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń: a) Kierownikiem budowy

posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. b) Kierownikiem robót elektrycznych posiadającym

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Warunek zostanie ocenione w systemie zero - jedynkowym, tzn. spełnia - nie spełnia na

podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów. Nie wykazanie przez Wykonawcę

spełniania ww. warunku będzie skutkować odpowiednio wykluczeniem Wykonawcy z

postępowania i w konsekwencji odrzuceniem jego oferty

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca - wykaże, że w banku lub w spółdzielczej

kasie oszczędnościowo-kredytowej posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w

wysokości minimum 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100), wykaże, że jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 1.000.000,00 zł(słownie: jeden milion złotych

00/100) Warunek zostanie ocenione w systemie zero - jedynkowym, tzn. spełnia - nie spełnia

na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów. Nie wykazanie przez Wykonawcę

spełniania ww. warunku będzie skutkować odpowiednio wykluczeniem Wykonawcy z

postępowania i w konsekwencji odrzuceniem jego oferty

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PO STĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

wykaz robót  budowlanych wykonanych 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 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;

określenie robót  budowlanych,  których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub

złożenia  poświadczeń,  w  tym  informacja  o  robotach  budowlanych  niewykonanych  lub  wykonanych

nienależycie

2  (dwie)  roboty  budowlane,  przy  czym każda  z tych robót  polegała  na  dociepleniu użytkowanego  i

czynnego budynku (przez co rozumie się obiekty jak szpitale, bloki mieszkalne i inne obiekty użytkowane

przez 24 h/d podczas realizacji prac), o powierzchni docieplenia minimum 2500m2 i wartości minimum 800

tyś. zł oraz w zakres których wchodziła wymiana stolarki okiennej i drzwiowej lub co najmniej okiennej.;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za

świadczenie usług, kontrolę jakości lub 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 informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami;

oświadczenie,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu zamówienia,  posiadają  wymagane

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

informację  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającą  wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert  albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
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postępowaniu o udzielenie zamówienia;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.

22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów,

zasobami których będzie dysponował wykonawca:

informację  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającej  wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia;

opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku,  inny  dokument  potwierdzający,  że  inny  podmiot  jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

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,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  że wykonawca nie

zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych lub  Kasy  Rolniczego

Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na

ubezpieczenia  zdrowotne i  społeczne,  lub  potwierdzenie,  że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,

wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,

wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.  24 ust.  1 pkt 10 i 11

ustawy,  wystawioną  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby

innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty
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dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem 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 - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed  upływem terminu składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału w  postępowaniu o  udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca  zamieszkania  albo

zamieszkania  osoby,  której  dokumenty  dotyczą,  w  zakresie  określonym w  art.  24  ust.  1  pkt  4-8  -

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca  zamieszkania  albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy

- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy. W szczególności dopuszczalne są zmiany: 1. udzielenie w trakcie realizacji

umowy zamówień dodatkowych, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na

uzgodniony termin zakończenia jej realizacji, w tym powodujących konieczność jego wydłużenia, 2. wydłużenie

terminu realizacji umowy gdy konieczność taka wynika z przyczyn obiektywnych niezależnych od stron umowy jak: a)

niezbędna zmiana dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót,w szczególności wobec wystąpienia

błędów dokumentacji projektowej i nieniesienia przez projektanta poprawek lub zmian w projekcie, b) warunki
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atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie robót, c) działanie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy w

określonym umową terminie. Strony przyjmują do zastosowania w niniejszej umowie następującą definicję siły

wyższej: Siła wyższa to zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych do stron , które zasadniczo i

istotnie utrudniając wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony nie mogły

przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należyta

starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych. 3. korzystna, nie powodująca

podwyższenia ceny zmiana materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów

przewidzianych w dokumentacji projektowej i w umowie, 4. korzystna, nie powodująca podwyższenia ceny zmiana

technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji projektowej i w umowie, 5. zmiana stawki

podatku VAT, 6. zmiana kierownika budowy i kierowników robót pod warunkiem że nowy kierownik budowy i

zmieniani kierownicy robót będą posiadać uprawnienia budowlane co najmniej takie jak dotychczasowe osoby

pełniące te funkcje 7. zmiana inspektora nadzoru, 8. zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku realizacji w

drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność

skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań. 9. obniżenia cen, w tym także cenników

cenotwórczych. 10. wstrzymania realizacji umowy z powodu braku płatności ustalonego wynagrodzenia,jeżeli zwłoka

w zapłacie należnego wynagrodzenia trwa dłużej niż 30 dni od ustalonej daty zapłaty wyszczególnionej w fakturze.

11. Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie nowego podwykonawcy lub na rozszerzenie zakresu

podwykonawstwa wskazanego w ofercie a) Zmiany nie mogą dotyczyć zobowiązań wykonawcy zawartych w

ofercie, które były oceniane w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. b) Strony umowy w

protokole konieczności określają przyczynę zmiany umowy (zgodnie z pkt.1) co stanowić będzie podstawę do

zawarcia stosownego aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.zozsanok.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Budynek Szpitala SPZOZ w

Sanoku ul. Konarskiego 8- piętro II, POK. NR 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  17.07.2013 godzina

10:00, miejsce: Budynek Administracji SPZOZ w Sanoku ul. 800-lecia 26 - SEKRETRIAT.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej:  PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z REGIONALNEGO

PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 OŚ

PRIORYTETOWA II INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, DZIAŁANIE 2.2 INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA.

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków

z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu (EFTA),

które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: tak
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