Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):
http://www.szpital.mielec.pl
Ogłoszenie nr 77048 - 2017 z dnia 2017-04-28 r.
Mielec: Przebudowa i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu
Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, Oś Priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej
infrastruktury ochrony zdrowia POIiŚ 2014-2020.
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 %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
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:
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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:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego, krajowy numer identyfikacyjny 000308637, ul. Żeromskiego 22,
39-300 Mielec, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 177 800 146, e-mail w.rybinska@szpital.mielec.pl, faks 177 800 146.
Adres strony internetowej (URL): www.szpital.mielec.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samodzelny 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)
tak
www.szpital.mielec.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.szpital.mielec.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
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Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być oznakowana napisem: Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu oraz winna być opatrzona nazwą i adresem
Wykonawcy
Adres:
Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec, pok. nr 1 Administracja
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)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego im.
Edmunda Biernackiego w Mielcu.
Numer referencyjny: SzP VIII-2233-38P/17
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
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2
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 przebudowę i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, w tym: ZADANIE 1
Przebudowa wejścia SOR szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja projektowa, na którą składają się następujące
dokumenty: 1)Przedmiar robót roboty budowlane przebudowa wejścia do szpitalnego oddziału ratunkowego stanowiący Załącznik nr 6 do
SIWZ. 2)Przedmiar robót przebudowa wejścia do oddziału ratunkowego Szpitala Powiatowego w Mielcu przy ulicy Żeromskiego 22, branża
sanitarna stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ. 3)Przedmiar robót przebudowa wejścia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala
Powiatowego w Mielcu, branża elektryczna stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ. 4)Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót
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przebudowa wejścia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Mielcu stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ.
5)Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wewnętrzne instalacje sanitarne: instalacja c.o., przebudowa istniejącej klimatyzacji, przebudowa
istniejącej instalacji z.w., c.w. stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ. 6)Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych przebudowa wejścia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Mielcu przy ul. Żeromskiego 22, branża
elektryczna stanowiący Załącznik nr 11 do SIWZ. 7)Projekt Budowlany przebudowa wejścia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
Szpitala Powiatowego w Mielcu przy ul. Żeromskiego 22 stanowiący Załącznik nr 12 do SIWZ. 8)Aneks do projektu ArchitektonicznoBudowlanego przebudowy wejścia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Mielcu przy ul. Żeromskiego 22, w
zakresie Części I projekt zagospodarowania terenu, Części II.1.A. Branża Budowlana-Architektura, Części II.2.K. Branża BudowlanaKonstrukcja stanowiący Załącznik nr 13 do SIWZ. Weranda Karetek remont posadzki, malowanie ścian i sufitów, wykonanie
przewodowego sterowania 3 szt. bram automatycznych typu Hormann z punktu obsługi pacjenta w SOR z sygnalizacją położenia bram
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja projektowa na którą składają się następujące dokumenty: 1)Przedmiar
robót Szpitalny Oddział Ratunkowy – weranda karetek stanowiący Załącznik nr 14 do SIWZ. 2)Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych Szpitalny Oddział Ratunkowy – weranda karetek stanowiący Załącznik nr 15 do SIWZ. Sala Zabiegowa
adaptacja pomieszczeń po gipsowni na salę zabiegową. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja projektowa na
którą składają się następujące dokumenty: 1)Przedmiar robót Szpitalny Oddział Ratunkowy – sala zabiegowa stanowiący Załącznik nr 16 do
SIWZ. 2)Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Szpitalny Oddział Ratunkowy – sala zabiegowa stanowiący
Załącznik nr 17 do SIWZ. Korytarz w piwnicach i klatka schodowa seg. B. malowanie ścian, wymiana stolarki drzwiowej, wykonanie sufitu
podwieszanego kasetonowego szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja projektowa na którą składają się
następujące dokumenty: 1)Przedmiar robót Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu – Budynek B – piwnice – korytarz i
klatka schodowa stanowiący Załącznik nr 18 do SIWZ. 2)Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych budynek Bpiwnice – korytarz i klatka schodowa stanowiący Załącznik nr 19 do SIWZ. ZADANIE 2 Winda przystosowana dla osób
niepełnosprawnych: Roboty budowlane w szybie windowym. Wykonanie instalacji elektrycznej – WLZ, oświetlenie szybu. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia dla pkt. 1 i 2 zawiera Dokumentacja projektowa na którą składają się następujące dokumenty: 1)przedmiar
robót Szpital Powiatowy w Mielcu – Pawilon „B” – remont istniejącego szybu dźwigowego stanowiący Załącznik nr 20 do SIWZ,
2)przedmiar robót Pawilon B zasilanie dźwigu osobowego roboty elektryczne stanowiący Załącznik nr 21 do SIWZ, 3)specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – budynek B – piwnice – szyb windowy stanowiący Załącznik nr 22 do SIWZ, 4)projekt
budowlano-wykonawczy modernizacji, adaptacji i rozbudowy Szpitala Powiatowego w Mielcu część lecznicza „B” - Architektura Aneks
Część lecznicza „B” stanowiący Załącznik nr 23 do SIWZ. Dostawa, montaż i uruchomienie windy przystosowanej dla osób
niepełnosprawnych. PARAMETRY TECHNICZNE WINDY: a)udźwig: 630 kg lub 8 osób, b)ilość przystanków: 5, c)rozmieszczenie dojść:
jednostronne, d)napęd: elektryczny, e)przeniesienie napędu: linowe, f)zasilanie: 400/230V,50Hz, g)sterowanie: zbiorcze w dół, h)funkcje
dodatkowe: zjazd pożarowy drzwi kabinowe, przystanki a)typ: automatyczne, teleskopowe, b)wykonanie: stal nierdzewna, szczotkowana,
c)zabezpieczenie: kurtyna świetlna, sygnalizacja przystankowa a)przyciski: okrągłe, kwadratowe, b)przystanek: piętrowskazywacz, strzałki
kierunku jazdy, c)typ: LED kabina a)typ: nieprzelotowa, b)wykonanie: stal nierdzewna, szczotkowana c)podłoga: wykładzina d)sufit: stal
nierdzewna szczotkowana e)oświetlenie: LED f)poręcz: stal nierdzewna szczotkowana sygnalizacja a)panel operacyjny: stal nierdzewna
szczotkowana, b)przyciski: Braille’a, c)przyciski dodatkowe: alarm, zamykanie drzwi, blokada zamykania drzwi, d)piętrowskazywacz: LED,
e)strzałki kierunku jazdy: tak, f)gong: tak, g)oświetlenie awaryjne: tak, h)komunikator głosowy w kabinie: tak, i)łączność dwukierunkowa z
serwisem za pomocą telefonicznej linii analogowej. inne a)dźwig z maszynownią w obrębie szybu windowego (bez maszynowni).
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45200000-9, 45400000-1, 45300000-0, 45315100-9, 45311100-1, 45111300-1, 45410000-4, 45442100-8, 454310007, 45311100-1, 45311200-2, 45315100-9, 45215140-0, 45262700-8, 45331000-6, 45331100-7, 45332200-5, 45332300-6, 45331200-8,
45231300-8, 45200000-9, 45400000-1, 45422100-2, 45421152-4, 45262500-6, 45421140-7, 45421150-0, 45421000-4, 45320000-6,
45233250-6
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)
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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
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:
data zakończenia: 15/09/2017
II.9) Informacje dodatkowe: Dodatkowe kody CPV - 45313000-4, 45311000-0. TERMIN WYKONANIA: Podany termin jest terminem
maksymalnym w jakim Wykonawca musi wykonać przedmiotowe zamówienie. Termin wykonania stanowi jedno z kryteriów oceny ofert,
zgodnie z postanowieniami SIWZ.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a)zdolność techniczna Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) należycie
wykonał co najmniej 2 zamówienia. ZADANIE 1 Wymagania dotyczące każdego zamówienia: -wartość zamówienia min. 200.000,00 zł
brutto -zamówienie polegało na przebudowie lub remoncie obiektów użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji wewnętrznych
ZADANIE 2 Wymagania dotyczące każdego zamówienia: -wartość zamówienia min. 100.000,00 zł brutto -zamówienie polegało na
przebudowie lub remoncie obiektów użyteczności publicznej waz z montażem windy b)zdolność zawodowa Zamawiający uzna, że
Wykonawca spełnia niniejszy warunek, wówczas, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: ZADANIE 1
Kierownik budowy – osoba posiadająca następujące kwalifikacje: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami
budowlanymi (po uzyskaniu uprawnień budowlanych). ZADANIE 2 Kierownik budowy – osoba posiadająca następujące kwalifikacje:
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, co najmniej 5 lat
doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi (po uzyskaniu uprawnień budowlanych). Zamawiający, określając
wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z
2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 ze zm.)
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
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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:
(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:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 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.
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:
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 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 prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (Załącznik Nr 24 do SIWZ). wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie dysponowania tymi
osobami (Załącznik Nr 25 do SIWZ),
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
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III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (Załącznik nr 5 do SIWZ). Wykonawca, który polega na zdolnościach
innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia (Załącznik nr 26 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1.Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wnosi wadium przetargowe. 2.Wysokość wnoszonego wadium zależy od ZADANIA,
na które będzie złożona oferta. Wysokość wadium wynosi: ZADANIE 1 – 4.950,00 zł. ZADANIE 2 – 2.600,00 zł. 3.Forma wniesienia
wadium winna być zgodna z art.45 ust. 6 ustawy PZP. 4.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: •pieniądzu
(przelewem na konto Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Mielcu nr 15 8642 1168 2016 6807 1619 0004) •poręczeniach bankowych
lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
•gwarancjach bankowych, •gwarancjach ubezpieczeniowych, •poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015r.
poz.978 i1240). Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do składanej oferty. 5.Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
6.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a
ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w
art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o
której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy PZP, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej. 7.Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, jeżeli: •odmówi
podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, •nie wniósł wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, •zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
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
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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:
nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy
ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
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Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
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:
Aukcja wieloetapowa
etap nr

czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

najniższa cena

60

okres gwarancji

25

termin wykonania zamówienia 15
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
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 nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
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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: nie
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:
nie
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:
Licytacja wieloetapowa
etap nr

czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
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:
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:
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że
zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a)Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o
zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich
zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian, b)zmiany
dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem
podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: •zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z
powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji,
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego •zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie
kosztów dla Zamawiającego, •wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
c)zostały spełnione łącznie następujące warunki: •konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, •wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie d)Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: •na podstawie postanowień umownych,
o których mowa w pkt a) •w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy •w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań
Wykonawcy względem jego podwykonawców e)zmiany niezależne od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy PZP
f)łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP i jest mniejsza od
10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: 1)działania siły wyższej lub działania osób
trzecich uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami; 2)zamiany przepisów prawa
związanych z realizacją Przedmiotu umowy- w zakresie w jakim koniecznie będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu
prawnego; 3)gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy ze
względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamówień dodatkowych, 4)wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub
równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 5)jeżeli ze
względu na konieczność wprowadzenia zmian do technologii robót lub wprowadzenia robót zamiennych lub rezygnacji z wykonania
niektórych części robót, będzie możliwa zmiana terminu wykonania robót; 6)wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub
ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność; 7)gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są
zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje
powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 8)jeżeli wystąpi brak
możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 9)konieczności zamiany osób skierowanych przez Wykonawcę do
pełnienia funkcji kierownika budowy/robót, osób nadzorujących wykonanie umowy, w następujących sytuacjach: ich śmierci, przewlekłej
choroby lub innych zdarzeń losowych, nie wywiązywania się przez te osoby z obowiązków wynikających z Umowy, rezygnacji tych osób z
wykonywania swoich obowiązków. W przypadku zmiany osób skierowanych przez Wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika
budowy/robót Wykonawca obowiązany jest przedstawić na ich miejsce nowe osoby, które będą spełniały wymagania określone przez
Zamawiającego w SIWZ i będą legitymować się uprawnieniami i doświadczeniem na co najmniej takim samym poziomie jak osoby
rezygnujące; 10)konieczności dopuszczenia podwykonawców lub zmiany podwykonawców. Zamiana dokonywana będzie zgodnie z
postanowieniami § 9 Umowy. Ponadto, Strony są uprawnione do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych,
technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: 1)konieczności
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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, 2)konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, 3)wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od
przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektów budowlanych, 4)konieczności zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 5)wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub
równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 6)wystąpienia
Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. Wykonawca jest uprawniony do
wnioskowania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach określonych w Umowie. Zmiany
postanowień Umowy mogą być dokonane na wniosek Wykonawcy, z uzasadnieniem konieczności zmiany, za zgodą Zamawiającego, w
terminie do 14 dni od przesłania zawiadomienia, w formie pisemnego aneksu do 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: 15/05/2017, 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
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania
naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu
przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1

Nazwa: ZADANIE 1

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:ZADANIE 1 Przebudowa wejścia SOR szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja projektowa, na którą
składają się następujące dokumenty: 1)Przedmiar robót roboty budowlane przebudowa wejścia do szpitalnego oddziału ratunkowego
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stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ. 2)Przedmiar robót przebudowa wejścia do oddziału ratunkowego Szpitala Powiatowego w Mielcu przy
ulicy Żeromskiego 22, branża sanitarna stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ. 3)Przedmiar robót przebudowa wejścia do Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Mielcu, branża elektryczna stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ. 4)Specyfikacja
Techniczna wykonania i odbioru robót przebudowa wejścia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Mielcu
stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ. 5)Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wewnętrzne instalacje sanitarne: instalacja c.o., przebudowa
istniejącej klimatyzacji, przebudowa istniejącej instalacji z.w., c.w. stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ. 6)Szczegółowa Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych przebudowa wejścia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w
Mielcu przy ul. Żeromskiego 22, branża elektryczna stanowiący Załącznik nr 11 do SIWZ. 7)Projekt Budowlany przebudowa wejścia do
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Mielcu przy ul. Żeromskiego 22 stanowiący Załącznik nr 12 do SIWZ.
8)Aneks do projektu Architektoniczno-Budowlanego przebudowy wejścia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w
Mielcu przy ul. Żeromskiego 22, w zakresie Części I projekt zagospodarowania terenu, Części II.1.A. Branża Budowlana-Architektura,
Części II.2.K. Branża Budowlana-Konstrukcja stanowiący Załącznik nr 13 do SIWZ. Weranda Karetek remont posadzki, malowanie ścian i
sufitów, wykonanie przewodowego sterowania 3 szt. bram automatycznych typu Hormann z punktu obsługi pacjenta w SOR z sygnalizacją
położenia bram szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja projektowa na którą składają się następujące dokumenty:
1)Przedmiar robót Szpitalny Oddział Ratunkowy – weranda karetek stanowiący Załącznik nr 14 do SIWZ. 2)Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Szpitalny Oddział Ratunkowy – weranda karetek stanowiący Załącznik nr 15 do SIWZ. Sala
Zabiegowa adaptacja pomieszczeń po gipsowni na salę zabiegową. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja
projektowa na którą składają się następujące dokumenty: 1)Przedmiar robót Szpitalny Oddział Ratunkowy – sala zabiegowa stanowiący
Załącznik nr 16 do SIWZ. 2)Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Szpitalny Oddział Ratunkowy – sala
zabiegowa stanowiący Załącznik nr 17 do SIWZ. Korytarz w piwnicach i klatka schodowa seg. B. malowanie ścian, wymiana stolarki
drzwiowej, wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja projektowa na
którą składają się następujące dokumenty: 1)Przedmiar robót Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu – Budynek B –
piwnice – korytarz i klatka schodowa stanowiący Załącznik nr 18 do SIWZ. 2)Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych budynek B-piwnice – korytarz i klatka schodowa stanowiący Załącznik nr 19 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7, 45215140-0, 45262700-8, 45300000-0, 45331000-6, 45311000-0, 45331100-7,
45332200-5, 45332300-6, 45331200-8, 45231300-8, 45200000-9, 45400000-1, 45111300-1, 45410000-4, 45442100-8, 45431000-7,
45422100-2, 45421152-4, 45262500-6, 45421140-7, 45421150-0, 45421000-4, 45320000-6, 45233250-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/09/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria

Znaczenie

najniższa cena

60

okres gwarancji

25

termin wyknania zamówienia

15

6) INFORMACJE DODATKOWE: TERMIN WYKONANIA: Podany termin jest terminem maksymalnym w jakim Wykonawca musi
wykonać przedmiotowe zamówienie. Termin wykonania stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, zgodnie z postanowieniami SIWZ.
Część nr: 2

Nazwa: ZADANI 2

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:Winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych: -Roboty budowlane w szybie windowym. -Wykonanie instalacji elektrycznej
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- WLZ, oświetlenie szybu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja projektowa. -Dostawa, montaż i uruchomienie
windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7, 45200000-9, 45400000-1, 45400000-1, 45300000-0, 45315100-9, 45311100-1,
45411300-1, 45410000-4, 45442100-8, 45431000-7, 45311100-1, 45311200-2, 45315100-9, 45313000-4
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/09/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria

Znaczenie

najniższa cena

60

okres gwarancji

25

termin wykonania zamówienia 15
6) INFORMACJE DODATKOWE: TERMIN WYKONANIA: Podany termin jest terminem maksymalnym w jakim Wykonawca musi
wykonać przedmiotowe zamówienie. Termin wykonania stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, zgodnie z postanowieniami SIWZ.
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