
Ogłoszenie nr 580806-N-2020 z dnia 2020-09-03 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz
wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup
społecznie marginalizowanych

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 %)

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający
powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

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 przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi
z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie
krajowe prawo zamówień publicznych:
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Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku, krajowy numer
identyfikacyjny 00029311400000, ul. ul. Gliwicka 5 , 44-180 Toszek, woj. śląskie,
państwo Polska, tel. 032 2334112 w. 212, e-mail info@szpitaltoszek.pl, faks 032
2334325, 2335244.
Adres strony internetowej (URL): www.szpitaltoszek.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń
lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (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) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z
postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja
istotnych warunków zamówienia

Tak
www.szpitaltoszek.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej
informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy
przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
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w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie
wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. Ofertę wraz ze wszystkimi
załącznikami należy złożyć w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu
Adres:
SP ZOZ Szpital Psychiatryczny, ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek, Sekretariat Dyrektora
Naczelnego – Budynek Administracji

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń
lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można
uzyskać pod adresem: (URL)

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace budowlane i
instalacyjne oraz wykonanie zadaszenia Izby Przyjęć SP ZOZ Szpitala
Psychiatrycznego w Toszku w ramach dotacji „Modernizacja Izby Przyjęć dla
Oddziału Psychiatrycznego Sądowego Odwykowego VII w ramach zadań
przeciwdziałania narkomanii”
Numer referencyjny: 15/PN/DEG/AS/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia
przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można
składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących
części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone
zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość
dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania
na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot
zamówienia obejmuje prace budowlane i instalacyjne oraz wykonanie zadaszenia Izby
Przyjęć SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach dotacji „Modernizacja
Izby Przyjęć dla Oddziału Psychiatrycznego Sądowego Odwykowego VII w ramach
zadań przeciwdziałania narkomanii” Postepowanie jest prowadzone z podziałem na
dwa pakiety.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
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Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość 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)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 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:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który
została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony
dynamiczny system zakupów:
miesiącach:   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2020-11-12

II.9) Informacje dodatkowe:

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę
gwarancyjną: min. 75 000,00 zł w przypadku złożenia oferty w zakresie pakietu I min.
40 000,00 zł w przypadku złożenia oferty w zakresie pakietu II W przypadku złożenia
oferty w więcej niż jednym pakiecie należy odpowiednio dodać sumy gwarancyjne
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełniony w/w warunek, jeżeli
Wykonawca wykaże, że: - osoba skierowana przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialna za kierowanie robotami
budowlanymi, posiadająca kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i
wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego posiada uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi stwierdzone decyzją wydaną przez
organ samorządu zawodowego i wpisaną w drodze decyzji do centralnego rejestru
osób posiadających uprawnienia budowlane prowadzonego przez Głównego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, zgodnie z art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. nr 1202) oraz zgodnie z ustawą z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1725)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących
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czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych
lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie
art. 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)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON
WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona do złożenia: a) oświadczenia na temat wykształcenia i
kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy
(sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ); b) aktualnego odpisu z
właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 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. 5 pkt 1 ustawy Pzp (w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem). c) Dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną odpowiednią do zakresu składanej oferty.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU:
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III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. 2.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia 4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi
winy. 5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa, podmiotu,
na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym
przez Zamawiającego: a)zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami,
b)zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową. 6. W celu oceny,
czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: a)
zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania
zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia publicznego, czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia,
zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 600,00 zł (słownie: trzy
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tysiące sześćset złotych 00/100) łącznie dla obydwóch pakietów, tj. szczegółowo w
rozbiciu na poszczególne pakiety: pakiet I – 2 400,00 zł (słownie: dwa tysiące
czterysta złotych 00/100) pakiet II – 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście
złotych 00/100) Termin, sposób i miejsce złożenia wadium zostaną określone zgodnie
z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania
zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych
lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do
ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni 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:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej 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

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=989a5d8...

7 z 14 03.09.2020, 10:01



Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje
dotyczące 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:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji
elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające
z opisu przedmiotu 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:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

1. cena brutto za realizację zamówienia w zakresie danego pakietu 60,00

2. termin udzielonej gwarancji na wykonaną robotę budowlaną (min.
36 miesięcy, max. 60 miesięcy)

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy
Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
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IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji 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

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
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:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
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:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
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:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
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następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

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:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, za
wyjątkiem: a) Zmiany terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu
których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w nastepujących
przypadkach: - jeżeli przyczyny z powodu których będzie zazgrożone dotrzymanie
terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które
odpowiedzialnośc ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem
nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ
na dotrzymanie terminu zakończenia - gdy wystąpią niekorzystne warunki
atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z
powodu technologii realizacji prac określonej umową normami lub innymi
przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność
wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność - wystapienia siły wyższej uniemożliwiającej
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami b) Wykonawca jest
uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów
technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: - Konieczności
zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem przedmiotu umowy - Konieczności realizacji robót wynikających z
wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo
od projektu budowlanego , wynikających z art. 36 a ust. 1 pr bud - Wystapienia siły
wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wymagrodzenia
należnego z tytułu realizacji umowy odpowiednio w przypadkach określonych w
ppkcie b) c) zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku gdy wykonanie
zamówienia w określonym pierwotnie terminie, nie leży w interesie Zamawiającego,
d) zmiany w zakresie zmniejszenia zakresu rzeczowego robót, co w konsekwencji
prowadzić może do odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy. W
takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone,
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przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz
udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z
umowy planowanymi świadczeniami, e) zmiany Podwykonawcy, a także zmiany
zakresu robót jakie zostaną powierzone podwykonawcy/om, z zastrzeżeniem
posiadania przez te osoby kwalifikacji i doświadczenia jak określone w SIWZ (dotyczy
przypadku, w którym Wykonawca posługuje się potencjałem podwykonawców), f)
zmiany przepisów prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ
na realizację umowy, g) zmiany osób powołanych na stanowisko Inspektora Nadzoru
h) zmiany stawki podatku VAT – wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie, nastąpi
jedynie zmiana wynagrodzenia brutto, 2. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie
stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: a) danych związanych z obsługą
administracyjno-organizacyjną Umowy, b) danych teleadresowych, c) danych
rejestrowych, d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron
Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli
dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu:
Data: 2020-09-18, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia
zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z
ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego
terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie
zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być
przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Informacja Administratora Danych Osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE dalej „RODO” Zamawiający informuje, że: 1) Administratorem
danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital
Psychiatryczny w Toszku, działający pod adresem 44-180 Toszek, ul. Gliwicka 5,
którego akta rejestrowej przechowuje Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000044032, REGON:
000293114, NIP: 9690946632 (dalej: Szpital Psychiatryczny w Toszku), email:
info@szpitaltoszek.pl, www.szpitaltoszek.pl; 2) Wyznaczony został Inspektor
Ochrony Danych Pani dr n. med. Anna Rusek z którą można skontaktować się
poprzez email: daneosobowe@szpitaltoszek.pl w każdej sprawie dotyczącej
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 3) Pani/Pana dane osobowe
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przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego nr 15/PN/DEG/AS/2020 – Prace budowlane i instalacyjne oraz
wykonanie zadaszenia Izby Przyjęć SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w
ramach dotacji „Modernizacja Izby Przyjęć dla Oddziału Psychiatrycznego Sądowego
Odwykowego VII w ramach zadań przeciwdziałania narkomanii” Oznacza to, że dane
będą przetwarzane: a) W szczególności w celach związanych z udostępnieniem
dokumentacji postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, b) Obowiązek przetwarzania przez
Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowych określonych w przepisach
PZP związanych z udziałem zamówienia publicznego. Podstawowymi aktami
prawnymi przetwarzania danych osobowych są: • Obowiązek prawny ciążący na
Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679), • Wykonanie
zobowiązania umownego (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679). 4) Pani/Pana
dane osobowe będą ujawnione osobom upoważnionym przez administratora danych
osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz
operatorowi pocztowemu lub kurierowi. Ponadto w zakresie stanowiącym informację
publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub
publikowane w BIP Szpitala Psychiatrycznego. 5) Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz
prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
sprzeciwu (wobec przetwarzania w zakresie celów obojętnych prawnie uzasadnionym
interesem administratora), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 7) Pani/Pana dane osobowe nie będą
wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o
którym mowa w art. 22 RODO. 2. Strony są niezależnymi administratorami danych w
rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO w stosunku do danych osobowych dotyczących osób, z
pomocą których wykonują umowę. Strony udostępnią sobie dane osobowe osób, o
których mowa w zdaniu poprzednim, w zakresie niezbędnym do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów Stron, jakim jest wykonanie umowy. Strony
zobowiązane są do zapewnienia skutecznej i należytej ochrony danych osobowych, do
których uzyskały dostęp w związku z wykonywaniem umowy oraz do
niewykorzystywania tych danych do celów innych niż realizacja umowy. Strony
zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych w zakresie i w sposób zgodny z
obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO. 3. Wykonawca oświadcza, że
wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu nr 15/PN/DEG
/AS/2020 – Prace budowlane i instalacyjne oraz wykonanie zadaszenia Izby Przyjęć
SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach dotacji „Modernizacja Izby
Przyjęć dla Oddziału Psychiatrycznego Sądowego Odwykowego VII w ramach zadań
przeciwdziałania narkomanii” oraz w celu wykonywania niniejszej umowy. 4.
Wykonawca, w tym osoby, z pomocą których wykonuje on zobowiązania wynikające z
umowy, nie jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych, których
administratorem lub podmiotem przetwarzającym jest Zamawiający, za wyjątkiem
danych, o których mowa w ust. 1. 5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić poufność
wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego i jego działalności, w szczególności
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, o jakich powziął wiedzę w związku
z realizacją umowy i nie ujawniać tych informacji bez uprzedniej, pisemnej pod
rygorem nieważności, zgody Zleceniodawcy w czasie trwania umowy, jak i po
zakończeniu jej wykonywania, z zastrzeżeniem informacji powszechnie znanych,
jawnych lub w inny sposób ogólnie dostępnych oraz informacji, które muszą zostać
ujawnione zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
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Część nr: 1 Nazwa: Prace budowlane i instalacyjne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw,
usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem
zamówienia są prace budowlane i instalacyjne oraz wykonanie zadaszenia Izby
Przyjęć SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach dotacji „Modernizacja
Izby Przyjęć dla Oddziału Psychiatrycznego Sądowego Odwykowego VII w ramach
zadań przeciwdziałania narkomanii” w zakresie pakietu I – Prace budowlane i
instalacyjne
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45331100-7, 45410000-4,
45421000-4, 45430000-0, 45442100-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o
wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-12
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

1. cena brutto za realizację zamówienia w zakresie danego pakietu 60,00

2. termin udzielonej gwarancji na wykonaną robotę budowlaną (min.
36 miesięcy, max. 60 miesięcy)

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Zadaszenie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw,
usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem
zamówienia są prace budowlane i instalacyjne oraz wykonanie zadaszenia Izby
Przyjęć SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach dotacji „Modernizacja
Izby Przyjęć dla Oddziału Psychiatrycznego Sądowego Odwykowego VII w ramach
zadań przeciwdziałania narkomanii” w zakresie pakietu II – Zadaszenie
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45261100-5, 45261210-9,
45261320-3, 45262310-7, 45262311-4, 45443000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o
wartości zamówienia):
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Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-12
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

1. cena brutto za realizację zamówienia w zakresie danego pakietu 60,00

2. termin udzielonej gwarancji na wykonaną robotę budowlaną (min.
36 miesięcy, max. 60 miesięcy)

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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