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SPZOZ/P.N./02/2010

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniŜej 14.000 EURO

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej,
22-600 Tomaszów Lubelski Aleje Grunwaldzkie 1
województwo lubelskie, powiat Tomaszów Lubelski
telefon: (0-84) 664-44-11 do 19
faks: (0-84) 664-25-21
poczta elektroniczna (e-mail): zaop@poczta.onet.pl
adres internetowy: http://www.szpital-tomaszow.pl/

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim Aleje Grunwaldzkie 1 zaprasza do
składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia poniŜej 14.000 EURO.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na „Dostosowanie
przychodni SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim w celu podniesienia efektywności świadczonych usług”
Kod CPV: 71.22.00.00-6
1) Zadanie obejmuje dostosowanie:
a. Przychodni Głównej przy ul. Petera 1 z Poradnią Podstawowej Opieki Zdrowotnej
b. Poradni Specjalistycznej przy ul. Lwowskiej 77
c. Poradni Specjalistycznej przy ul. Aleje Grunwaldzkie 5
2) Zakres prac projektowych przedstawia „Wstępny program zmian funkcjonalno-uŜytkowych w budynkach
przychodni” – załącznik Nr 8 do SIWZ
3) W ramach prac projektowych Wykonawca opracuje:
a. Dokumentacje projektową (oddzielnie dla kaŜdego obiektu wymienionego w §1 ust. 3) zgodnie z:
- ustawą Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzeniem Ministra infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem
fachowym i sanitarnym obiekty słuŜby zdrowia (Dz. U. z 2006r. nr 213, poz. 1568)
- Ustawy o ochronie przeciwpoŜarowej (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229 z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie ochrony
przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2006r. nr 80 poz. 563)
- „Programu dostosowawczego” w części dotyczącej przychodni i poradni, opracowany przez SP ZOZ w
Tomaszowie Lub.
b. Przedmiary robót i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
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funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami). STWiORB
opracować łącznie dla wszystkich obiektów. Przedmiary opracować oddzielnie dla kaŜdego budynku.
c. Kosztorysy inwestorskie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-uŜytkowym (Dz.U. z
2004r. Nr 130 poz. 1389) – oddzielnie dla kaŜdego obiektu.
4) W ramach prac projektowych Wykonawca ponadto:
a. uaktualni dostarczoną przez Zamawiającego inwentaryzację budowlaną w zakresie objętym opracowaniem
b. uzyska wszystkie niezbędne uzgodnienia .
5) Zamawiający udostępni do wglądu archiwalne dokumentacje projektowe istniejących budynków oraz
posiadane inwentaryzacje (załącznik nr 7 do SIWZ) w plikach dwg, wymagające weryfikacji i korekt :

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
W terminie 2 miesięcy od daty podpisania umowy.
5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
1) O udzielenie zamówienia moŜe ubiegać się Wykonawca spełniający warunki wynikające z niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia a w szczególności Wykonawca, który:
a. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
c. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlega wykluczeniu w myśl postanowień art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
e. w przeciągu ostatnich 3 lat opracował co najmniej jeden projekt budowlany lub wykonawczy w branŜy
architektoniczno-budowlanej budowy, remontu lub adaptacji budynku uŜyteczności publicznej o kubaturze
co najmniej 2.500 m3.
Spełnienie warunków udziału w postępowaniu podlegać będzie ocenie Zamawiającego dokonywanej metodą
„spełnia / „nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w SIWZ. Z treści
załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iŜ w/w warunki Wykonawca spełnił.
2) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie,
jeŜeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed
wszczęciem postępowania;
b) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku
upadłego;
c) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
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popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego;
e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
f) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na
celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
g) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
h) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a
takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
i) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
j) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 5 pkt, 1)
lit. a - c.
3) Zamawiający odrzuci ofertę jeŜeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, z zastrzeŜeniem pkt. 4),
4) W toku badania i oceny ofert zamawiający moŜe Ŝądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złoŜonych ofert. Jednocześnie Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ ORAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
1. Do oferty Wykonawcy powinni złoŜyć następujące dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu:
1.1 Oświadczenie, Ŝe Wykonawca spełnia warunki zawarte w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu - Załączniki
nr 2
1.2 Aktualny (wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) odpis z
właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, podpisany przez
osobę uprawnioną z adnotacją, Ŝe dane zawarte w danym rejestrze (ewidencji) nie uległy zmianie.
1.3 Aktualne (wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenie
właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków i opłat lub aktualne zaświadczenie potwierdzające uzyskanie prawem przewidzianej zgody na
zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu.
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1.4 Aktualne (wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub
aktualne zaświadczenie potwierdzające uzyskanie prawem przewidzianej zgody na zwolnienie, odroczenie
lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
1.5 Oświadczenie - wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z danymi
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nich czynności – Załącznik nr 5.
1.6 Kopie dokumentów potwierdzające, Ŝe osoby które będą wykonywać zamówienie posiadają
stosowne
uprawnienia do projektowania w pełnym zakresie odpowiednio dla branŜy architektonicznej, konstrukcyjnej,
sanitarnej i elektrycznej oraz ksero aktualnych zaświadczeń o wpisie na listę odpowiedniej Okręgowej Izby,
(wymóg dotyczy osób projektujących)
1.7 Wykaz waŜniejszych realizacji projektowych (wg załącznika Nr 4) z podaniem lokalizacji opracowania,
wartości, daty, nazwy zamawiającego - odbiorcy oraz załączyć dokumenty potwierdzające Ŝe usługi te
zostały wykonane naleŜycie z wyszczególnieniem zadań określonych w pkt.5 lit. e - minimum 1 zadania
określone w pkt. 5.lit. e.
2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złoŜyli dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złoŜyli dokumenty zawierające
błędy, do uzupełnienia w oznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby
uniewaŜnienie postępowania.

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKśE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
1.
2.

3.

4.

5.

Wykonawcy mogą zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości
związanych ze SIWZ, nie później niŜ 6 dni przed terminem składania ofert.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono
SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego:
http://www.szpital-tomaszow.pl
Zamawiający moŜe w szczególnie uzasadnionych wypadkach, przed upływem terminu składania ofert,
zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert oraz
warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. KaŜda wprowadzona przez
Zamawiającego zmiana SIWZ zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, stając się
automatycznie jej integralną częścią. Wszelkie wprowadzone przez Zamawiającego zmiany są wiąŜące
dla Wykonawcy.
Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert, jeŜeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej
ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.
Zamawiający do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami upowaŜnia następujące osoby:
w sprawach merytorycznych: Ryszard Zyza tel. 084 6644411 w 450, w sprawach formalnych: Janusz
Parol tel. 084 6642050 (od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1500)

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający nie wymaga wniesienia
wadium.

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni, który rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
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2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin związania ofertą, z tym Ŝe
zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do
wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60
dni.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.
18.

Oferta i załączniki do niej winny być złoŜone w formie pisemnej i napisane w języku polskim w sposób
trwały np. na maszynie do pisania lub komputerze. Zamawiający dopuszcza ręczne, czytelne
wypełnianie formularzy ofertowych (według załączników określonych w SIWZ).
Zamawiający nie wyraŜa zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
JeŜeli dla oświadczeń i wykazów przewidziany jest wzór – załącznik do SIWZ, dokumenty te sporządza
się według tych wzorów.
Wszystkie wzory - załączniki określone w SIWZ naleŜy wypełnić bez dokonywania w nich
jakichkolwiek zmian, ściśle według warunków i postanowień zawartych w SIWZ. W przypadku, gdy
dane nie dotyczą Wykonawcy naleŜy wpisać „nie dotyczy”.
Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Propozycje rozwiązań
alternatywnych (wariantowych) nie będą brane pod uwagę. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości
składania ofert wariantowych.
Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę
podpisującą.
Cena zamówienia powinna zawierać w sobie ewentualne upusty i rabaty proponowane przez
Wykonawcę.
KaŜda strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem i podpisana przez Wykonawcę lub
osobę przez niego upowaŜnioną.
Wszystkie dokumenty w językach obcych naleŜy dostarczyć przetłumaczone na język polski przez
tłumacza przysięgłego i poświadczone przez Wykonawcę.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
Oferta winna być trwale zabezpieczona uniemoŜliwiając zmianę jej zawartości.
ZłoŜone w ramach oferty materiały i dokumenty nie podlegają zwrotowi.
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami naleŜy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi
Wykonawcy oraz opisem: „OFERTA NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA
DOSTOSOWANIE BUDYNKÓW PRZYCHODNI” – nie otwierać przed …. ...... 2010 r. godz. ….
W przypadku braku powyŜszej informacji, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia
wynikające z tego braku, np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, lub jej
nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
Oferty przedstawione przez dwa lub więcej podmiotów występujących wspólnie, będą musiały spełniać
następujące wymagania:
a) w przypadku złoŜenia oferty wspólnej dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 6. ust. 1.2.,
1.3, 1.4. kolejno winny być złoŜone przez kaŜdy z tych podmiotów, natomiast formularze ofertowe
i pozostałe oświadczenia winny być podpisane w imieniu wszystkich podmiotów składające ofertę
wspólną;
b) w przypadku złoŜenia oferty wspólnej, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego;
c) oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów;
d) kaŜdy Wykonawca przedłoŜy tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca,
który przedkłada lub partycypuje w więcej niŜ jednej ofercie spowoduje, Ŝe wszystkie oferty z
udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.
Stwierdzenie przez Zamawiającego podania informacji nieprawdziwych, istotnych dla prowadzonego
postępowania, powoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
W ofercie naleŜy wskazać część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom.
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji Wykonawcy powinny zostać wyraźnie oznaczone zastrzeŜeniem Wykonawcy, pod
rygorem uznania, Ŝe stanowią one informacje jawne.
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Oferta winna zawierać:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Wypełniony formularz ofertowo – cenowy, przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik
nr 1 do SIWZ.
Kalkulację ofertową ceny wg załącznika nr 3 do SIWZ
Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu – wymienione w punkcie
6 SIWZ.
JeŜeli Wykonawca jest Spółką Cywilną, wymagane jest dostarczenie kopii umowy spółki wraz
z aneksami wskazującymi aktualny sposób reprezentacji spółki. KaŜdy ze wspólników Spółki
zobowiązany jest dostarczyć indywidualny wypis z rejestru wydany przez odpowiedni urząd.
Wykonawca będący Spółką Cywilną składa ofertę tak jak podmioty ubiegające się o zamówienie
wspólnie.
Pełnomocnictwo do podpisania oferty, składania ewentualnych wyjaśnień, jeŜeli osobą podpisującą nie
jest osoba upowaŜniona na podstawie wypisu z Krajowego rejestru Sądowego lub zaświadczenia
o prowadzeniu działalności gospodarczej. JeŜeli pełnomocnictwo nie ma postaci aktu notarialnego,
powinno zawierać pieczęć Wykonawcy, imienną pieczątkę wystawiającego pełnomocnictwo i jego
podpis. JeŜeli dołączone do oferty w/w pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga,
aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba lub osoby wymienione w umowie spółki lub
notariusz. Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało
udzielone. Brak tego okresu zamawiający odczyta jako pełnomocnictwo wystawione na czas
nieokreślony.
Dokument pełnomocnictwa pełnomocnika występującego w imieniu podmiotów ubiegających się
o wspólne wykonanie zamówienia w przypadku składania oferty wspólnej.

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.

Oferty naleŜy składać osobiście lub przez posłańca (pocztą) - decyduje data otrzymania oferty przez
Zamawiającego - w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim przy Alejach Grunwaldzkich 1 do dnia 10 lutego 2010
r. do godz. 900.
2. Oferta, która wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu składania ofert niezaleŜnie od sposobu
w jaki Wykonawca składa ofertę, będzie odesłana bez otwierania do Wykonawcy, po upływie terminu
przewidzianego na wniesienie protestu.
3. Otwarcie ofert odbędzie się w Świetlicy Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Tomaszowie Lubelskim przy Alejach Grunwaldzkich 1 w dniu 10 lutego 2010 r. o godz. 1000.
4. Przy otwarciu ofert mogą być obecni upowaŜnieni przedstawiciele Wykonawców.
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Oferty, dla których powiadomienie o wycofaniu zostało przedłoŜone zgodnie z niniejszą Specyfikacją
nie zostaną otwarte i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.
7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
8. Nazwy i adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny kaŜdej oferty, zostaną ogłoszone przez
Zamawiającego podczas otwarcia.
9. Oferty oceniane będą w oparciu o zasady i kryteria zawarte w niniejszej SIWZ
10. Wykonawcy zostaną pisemnie powiadomieni o wyborze oferty

12. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1.
2.
3.

Cena ofertowa musi obejmować wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w pkt 3 niniejszej SIWZ.
Kalkulację ceny naleŜy sporządzić w oparciu o załącznik Nr 3 dołączony do niniejszej Specyfikacji.
Ceny muszą być wyraŜone w polskich złotych i muszą być podane zgodnie z obowiązującym w Polsce
systemem monetarnym (zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku).

7

SPZOZ/P.N./02/2010

13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, którym przypisano
znaczenie w %.
Lp.
1.

KRYTERIA
CENA
RAZEM

WAGA KRYTERIUM
100%
100%

Opis sposobu obliczania punktacji:
Kryterium ceny


kaŜda oferta będzie przeliczana proporcjonalnie w stosunku do oferty z najniŜszą ceną, wg wzoru:

KC = ( Cn : Co ) x 100 (uzyskany wynik zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku)
gdzie:
Cn – najniŜsza cena spośród oferowanych
Co - cena danej oferty

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PRZY
WYBORZE OFERTY, W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1.

2.

Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą na warunkach określonych w :
a. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
b. złoŜonej ofercie,
c. wzorze umowy, załączonym do SIWZ.
Do dnia zawarcia umowy wybrany Wykonawca przedstawi aktualne zaświadczenia o przyznaniu
numeru identyfikacji podatkowej NIP i Regon oraz umowę regulującą współpracę Wykonawców
występujących wspólnie.

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY
W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia
naleŜytego wykonania umowy.

16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCIZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
Wzór umowy - załącznik nr 6

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski i informacje Zamawiający i Wykonawcy
składają pisemnie.
Zamawiający informuje, Ŝe dopuszcza moŜliwość porozumiewania się za pośrednictwem faksu.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocą faksu naleŜy
przesyłać na numer (084) 664 20 50 od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1500. Przesłane
informacje uwaŜa się za złoŜone w terminie, jeŜeli ich treść dotarła do adresata przed upływem
ustawowych terminów i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
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3.
4.

5.
6.

Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości porozumiewania się za pośrednictwem drogi elektronicznej.
Przesłanie korespondencji na inny adres (numer faksu) niŜ zostało to określone w SIWZ moŜe
skutkować tym, Ŝe Zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we
właściwym terminie.
Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami powinny odbywać się w walucie
polskiej PLN.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ dla Wykonawców mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

Załączniki do SIWZ:
załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy;
załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy;
załącznik nr 4 – Kalkulacja ceny;
załącznik nr 5 - Wykaz osób i podmiotów;
załącznik nr 6 – Wzór umowy.
załącznik nr 7 – Inwentaryzacje budynków
załącznik nr 8 - Wstępny program zmian funkcjonalno
-uŜytkowych w budynkach przychodni

Tomaszów Lubelski dnia 2010-01-25

