
Page 1 of 10

Narodowy Fundusz Zdrowia, SIsjski Oddzial Wojewddzki: Robota budowlana polegajijca na remoncie parkingu glownego budynku Slqskicgo

OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane

Zamicszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowiqzkowe

Ogloszenie dotyczy: Zamowienia publicznego

Zamdwienie dotyczy projektu lub programu wspdifinansowanego ze srodkdw Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lab programu

O zamowienie mogq ubiegac si; vvyl!{eznic zaklady pracy chronionej oraz wykonawey, ktdrych dzialalnosc, lub dzialalnosd ich wyodr^bnionych

organizaeyjnic jednostek, ktdre b^dq realizowaly zamowienie, obejmuje spolcczn!) i zawodowq integraejf o$db bfdqeyeh cztonkami grup

spolecznic marginalizowanyeh

Nie

Nalezy podac minimalny procentovvy wskaznik zatrudnienia osob nalezqcych do jednej lub wi^cej kategorii, o ktorych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp,

nie mniejszy niz 30%, osob zatrudnionych przez zaklady pracy chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)

SEICCJA I: ZAMAWIAJACY

Post^powanie przeprowadza centralny zamawiajqcy

Nie

Post?powanie przeprowadza podmiot, ktdremu zamawiajqcy powierzyl/powierzyli przeprowadzenie postfpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu ktoremu zamawiaji)cy powierzyFpowierzyli prowadzenie post^powania:

Post?powanie jest przeprowadzane wspolnie przez zamawiajqeyeh

Nie

Jezeli tak, nalezy wymienic zamawiaj^cych, ktorzy wspolnie przeprowadzajq post^powanie oraz podac adresy ich siedzib, krajowe numery

identyfikacyjne oraz osoby do kontaktbw wraz z danymi do kontaktow;

Post;powanie jest przeprowadzane wspdinie z zamawiajqcymi z innych panstsv ezlonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania post^powania wspdiuie z zaraawiajqcymi z innyeh panstrv czlonkowskieh Unii Europejskiej - majqce

zastosowanie krajowe prawo zamdwien publicznych:

Informaeje dodatkowe:

1.1) NAZWA I ADRES: Narodowy Fundusz Zdrowia, Slqski Oddzial Wojewddzki, krajowy numer identyfikacyjny 1544738200030, ul. ul. Kossutha

13 , 40844 Katowice, woj. sl^kie, pahstwo Polska, tel. (032) 7351547, 7351637,, e-mail inwestycje@nfz-katowice.pl,, faks 327 351 636.

Adres strony intemetowej (URL): www.nfz-katowice.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony intemetowej pod ktdrym mozna uzyskac dost^p do narz^dzi i urzqdzeh lub formatdw plikdw, ktdre nie sq ogdlnie dost^pne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Podmiot prawa publicznego

1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy)'.

Podzial obowi^kdw mi^dzy zamawiajqcymi w przypadku wspdlnego przeprowadzania post^powania, w tym w przypadku wspdlnego

przeprowadzania post^powania z zamawiaj^cymi z innych pahstw czlonkowskieh Unii Europejskiej (ktdry z zamawiaj^cych jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie post^powania, czy i w jakiin zakresie za przeprowadzenie post^powania odpowiadajq pozostali zamawiaj^cy, czy zamdwienie

b?dzie udzielane przez kaZdego z zamawiajqcych indywidualnie, czy zamdwienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostalych

zamawiaj^cych):
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1.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, petny i bezposredni dost^p do dokumentow z post?powania mozna uzyskac pod adresem (URL)

Tak

vvww.nfz-katowice.pl

Adres strony internetowej, na ktdrej zamieszczona b^dzie specyfikacja istotnych warunkow zamowienia

Tak

www.nfz-katowice.pl

Dost^p do dokumentow z post^powania jest ograniczony - wi^cej informacji mozna uzyskac pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w post^powaniu nalezy przesylac:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszezone jest przeslanie ofert lub wnioskdw o dopuszczenie do udzialu w post^powaniu w inny sposob:

Nie ■ ■

Inny sposob:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postfpowaniu w inny sposob:

Tak ■

Inny sposob:

w formie pisemnej

Adres:

Slqski OWNFZ, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice

Komunikacja elektroniezna wymaga korzystania z narz^dzi i urzqdzen lub formatdw plikow, ktdre nie sq ogolnie dost^pne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezposredni i bezplatny dost?p do tych narz^dzi mozna uzyskac pod adresem: (URL)

SEKCJAII: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajqcego: Robota budowlana polegajqca na remoncie parkingu giownego budynku Sl^skiego OW NFZ

w Katowicach przy ul. Kossutha 13

Numer referencyjny: 18/pn/2017 .

Przed wszcz^ciem post^powania o udzielenie zamowienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

11.2) Rodzaj zamowienia: Roboty budowlane

11.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert cz^seiowych

Zamowienie podzielone jest na cz^sci:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w post^powaniu mozna skladac w odniesieniu do:

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do udzielenia Iqcznie nast^pujqcych cz^sci Inb grup cz^sci:

Maksymalna liczba cz^sci zamowienia, na ktore moze zostac ndzielone zamowienie jednemu wykonawcy:
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11.4) Krotki opis przedmiotu zamowienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilosc dostaw, using lub robot budawlanych lub okreslenie zapotrzebcwania i

■wymagafi jaw przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslug^ lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamowienia jest robota budowlana polegajqca na remoncie parkingu giownego budynku Slqskiego OW NFZ w Katowicach przy ul.

Kossutha 13, zgodnie z zasadarai okreslonymi w SIWZ. Przedmiot zamowienia obejmuje swym zakresem: 1) prace przygotowawcze 2) rozbiorka

nawierzchni drogowych 3) przeniesienie hydrantu zewn^trznego 4) wymiana podbudowy drogowej 5) montaz kraw^znikow 6) montaz fundamentow

do szlabanow i znakow pionowych 7) wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych i z kostki brukowej 8) montaz szlabanow i znakow pionowych 9)

montaz ogranicznikow parkingowych 10) usuwanie znakow poziomych 11) malowanie nowych znakow poziomych i przejscia dla pieszych 12) montaZ

dwoch nowych slupow oswietleniowych 13) prace porzqdkowe. Na opis przedmiotu zamowienia sklada si?: 1) formularz opis przedmiotu zamowienia,

2) dokumentacja projektowa: a) Opis prac budowlanych „Remont parkingu przy ul. Kossutha 13 w Katowicach" autorstwa: Archicon S.C. Jerzak

Szaraniec ul. Gtowackiego 7,44-100 Gliwice b) Informacja do planu bezpieczehstwa, ochrony zdrowia i organizacji placu budowy autorstwa:

Archicon S.C. Jerzak Szaraniec ul. Glowackiego 7, 44-100 Gliwice c) Przedmiar robot. 3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

budowlanych (w skrocie: STWiORB): a) ST 00.00. Wymagania ogolne b) SST 01.00. Przygotowanie placu budowy c) SST 02.00. Kraw?zniki

betonowe d) SST 03.00. Nawierzchnie parkingu e) SST 04.00. Roboty elektryczne.

11.5) Glowny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45311000-0

11.6) Calkowita wartose zamowienia (jeieli zamawiajqcy podaje informacje o wartosci zamowienia):

Wartosc bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupdw — szacunkowa calkowita maksymalna wartosc w calym okresie obowiqzywania

umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupdw)

11.7) Czy przewidnje si? ndzielenie zamowien, o ktorych mowa w art. 67 nst. 1 pkt 6 i 7 inb w art. 134 ust. 6 pkt 3 nstawy Pzp: Nie

Okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunkow na jakich zostanq udzielone zamowienia, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

11.8) Okres, w ktorym realizowane b?dzie zamowienie lub okres, na ktdry zostala zawarta umowa ramowa lub okres, na ktory zostal

ustanowiony dynamiezny system zakupow:

miesiqcach: lub dniaeh: 45

lub

data rozpoez?eia: lub zakonczenia:

11.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamowienia: w terminie do 45 dni liczqc o dnia przekazania fronfu robot. Zamawiajqcy przekaze

Wykonawcy front robot w terminie 3 dni roboczych liczqc od dnia zawarcia umowy. Przekazanie frontu robot winno zostac potwierdzone przez Strony

protokolem przekazania frontu robot. W terminie do 3 dni roboczych liczqc od dnia zawarcia umowy Strony uzgodniq harmonogram robot

budowlanych, przy uwzgl?dnieniu sugerowanej kolejnosci wykonywania robot wskazanej w formularzu opis przedmiotu umowy. W terminie do 3 dni

roboczych liczqc od dnia zawarcia umowy Wykonawca obowiqzany jest przedstawic Zamawiajqcemu dokument potwierdzajqcy zawarcie

ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej dzialalnosci i posiadanego mienia, na warunkach okreslonych we wzorze

umowy. Kwesti? terminow i zasad wykonania przedmiotu zamowienia szczegolowo opisuje wzor umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYMI TECHNICZNYM

III.1) WARUNKIUDZIALU W POSTEPOWANIU
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111.1.1) Kompetencje lub uprawnicnia do prowadzcnia okrcslonej dzialalnosci zawodowej, o ile wynika to z odr^bnych przepisow

Okreslenie warunkow:

Informacje dodatkowe

111.1.2) Sytnacja finansowa lub ekonomiczna

Okreslenie warunkow: Wykonawca winien wykazac posiadanie srodkdw finansowych w wysokosci co najmniej 200.000,00 zlotych lub zdolnofci

kredytowej na poziomie nie mniejszym niz 200.000,00 zlotych, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesi^c przed uplywem terminu skladania ofert.

W celu wykazania speinienia warunku udzialu w post^powaniu dotyczqcego sytuacji finansowej, Wykonawca sklada oswiadczenie o spelnianiu

ww. warunku (patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiaj^cego dokument, o ktorym mowa w pkt VI pkt 3 lit.a lub lit.b SIWZ.

Informacje dodatkowe

111.1.3) Zdolnosc techniczna lub zawodowa

Okreslenie warunkow: Wykonawca winien spelnic warunek dotyczqcy zdolnosci zawodowej (doswiadczenia) polegaj^cy na nalezytym wykonaniu

nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym

okresie przynajmniej 1 (jednej) roboty budowlanej (zakohczonej) polegajqcej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej i jej podbudowy o warto&i nie

mniejszej niz 100.000,00 zlotych brutto.

Zamawiajqcy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie liib we wniosku o dopuszczenie do udzialu w post^powaniu imion i nazwisk osob

wykonujqcych czynnosci przy realizacji zamowienia wraz z informacje o kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tych osob: Nie

Informacje dodatkowe: Wykaz wykonanych robot budowlanych Wykonawca zamieszcza w formularzu wykaz robot budowlanych wraz z podaniem

ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane, z zateczeniem dowodow okreslajecych,

czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegolnofci informacji o tym, czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidlowo ukohczone, przy czym dowodami, o ktorych mowa, sq referencje bqdz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na

rzecz ktorego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie

uzyskac tych dokumentow - inne dokumenty.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

in.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

ni.2.2) ZamawiaJecy przewlduje wykluczenie tvykonawcy na podstawic art 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiajecy przewiduje nastfpujece

fakultatywne podstawy wykluczenia: . . . .

111.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCl? W CELU WST^PNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE

PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POST^POWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oswiadczenie o uiepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkdw udzialu w post^powaniu

Tak

Oswiadczenie 0 spelnianiu kryteriow selekcji

Nie

111.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC^ W POSTI^POWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

111.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCl? W POSTl^POWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

HI.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POST^;POWANIU:

a) informacja banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dnosciowo-kredytowej potwierdzajeca wysokosc posiadanych srodkbw finansowych lub zdolnosc

kredytowe Wykonawcy, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesi^c przed uplywem terminu skladania ofert; b) infonnacja banku lub spoldzielczej

kasy oszczfdnosciowo-kredytowej potwierdzajqca wysokosc posiadanych srodkow finansowych lub zdolnoSc kredytowq podmiotu, na ktorego

sytuacji finansowej Wykonawca polega, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesi^c przed uplywem terminu skladania ofert (jezeli Wykonawca
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polega na sytuacji finansowej innego podmiotu/podmiotow). » Jezeli Wykonawca polega na sytuacji finansowej innego podmiotu/ow, przedstawia

ww. dokument w odniesieniu do tego podmiotu. »Jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze zlozyc dokumentu dotyczqcego sytuacji

finansowej wymaganego przez Zamawiajqcego, moze zlozyc inny dokument, ktory w wystarczajqcy sposob potwierdza spelnianic opisanego przez

Zamawiajqcego warunku udziatu w post^powaniu (art.26 ust. 2c pzp). c) wykaz robot budowlanych (formularz wykaz robbt budowlanych)

wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich pi^ciu (5) lat przed uptywem terminu skiadania ofert - a jezeli okres prowadzenia dzialalnofci

jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostaly

wykonane (roboty budowlane zgodne z wymogami opisanymi w pkt V pkt 2 lit.b SIWZ), z zai^czeniem d) dowoddw okreslajqcych, czy te roboty

budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegolnosci informacji o tym, czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego

i prawidlowo ukohczone, przy czym dowodami, o ktorych mowa, sg referencje bqdz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego

roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych

dokumentow - inne dokumenty.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

in.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCl? W POSTl^POWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

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

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej Zamawiajqcego (www.nfz-katowice.pl) informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5

pzp, Wykonawca przekaze Zamawiajqcemu oswiadczenie Wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej,

0 ktorej mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 pzp. W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, Wykonawca moze zlozyc wraz z

oswiadczeniem dokumenty b^dz informacje potwierdzaj^ce, ze powi^ania z innym Wykonawcq nie prowadzq do zaklocenia konkurencji w

post^powaniu o udzielenie zamowienia. Por. art. 24 ust. 11 pzp oraz §5 pkt 10 rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie

rodzajow dokumentow (...). Wzor oswiadczenia - grupa kapitalowa stanowi zal^cznik do SIWZ. »Wykonawca, ktdry powoluje si? na zasoby

innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ieh

zasoby, warunku udzialu w post?powaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniu, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

(por. art. 25a ust.3 pkt 2 pzp). » Zamawiajqcy moze wykluczyc Wykonawc? na kazdym etapie post?powania o udzielenie zamdwienia. Kwestie dot.

wykonawcow wspolnie ubiegajqcych si? o zamowienie reguluje SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.l) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamdwienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiajqcy zqda wniesicnia wadlum:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Na podstawie art. 45 ust.2 i ust.5 pzp Zamawiajgcy zqda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokosci: 1.000,00 zlotych (slownie: jeden

tysiqc 00/100 zlotych). 2. Wykonawca moze wniesc wadium w jednej lub kilku nast?puj^cych formach: 1) pieniqdzu, 2) por?czeniach bankowych

lub por?czeniach spdldzielczej kasy oszcz?dnosciowo-kredytowej, z tym, ze por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni?znym, 3) gwarancjach

bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczcniowych, 5) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia

09.11.2000 r. 0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczoSci. 3. Wadium wnoszone w pieniqdzu nalezy wplacic przelewem na rachunek

bankowy wskazany ponizej: BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003 7420 0002. Na potrzeby przelewdw mi?dzynarodowych podaje si?:

SWIFT, tj.: „GOSKPLPW" oraz adres banku: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowicach, ul. Podchorqzych 1 j 40-043 Katowice. 4. W

przypadku wnoszenia wadium w formie innej niz pieni?zna, Wykonawca obowi^zany jest zlozyc dokument - wadium w kasie Slqskiego OW NFZ

w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pokdj nr410. Tresc takiego dokumentu nie moze warunkowac wyplacenia kwoty wadium

Zamawiaj^cemu od badania zasadnosci zqdania wyplaty przez wystawc? dokumentu. Dokument w swej tresci winien uwzgl?dniac postanowienia

art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swojq waznosciq musi obejmowac okres odpowiadaj^cy terminowi zwi^zania ofert^ (30 dni). Bieg tego

terminu rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert (art. 85 ust. 5 pzp). Pierwszym dniem zwi^ania ofert^ b?dzie zatem dzien, w

ktdrym uplywa termin skladania ofert. Wadium winno miec charakter bezwarunkowy i nieodwolalny. 5. Wykonawca wnosi wadium przed uplywem

terminu skladania ofert (art. 45 ust. 3 pzp). Przez wniesienie wadium rozumie si? zloZenie dokumentu w kasie Sl^skiego OW NFZ, b^dz wplyw

Srodkow pieni?Znych na podany wyZej rachunek bankowy, przed uplywem tenninu skladania ofert, o ktorym mowa w pkt XI ppkt I SIWZ. Zwrot

wadium nastqpi zgodnie z zasadami wynikajqcymi z art. 46 pzp. 6. Zamawiaj^cy zobowi^any jest odrzucic ofert?, jeZeli wadium niezostalo

wniesione lub zostalo wniesione w sposob nieprawidlowy (art. 89 ust. I pkt 7b pzp).

http://bzp.uzp.gov.pl/PodgladZP400.aspx?id=lf363 Ibf-2b0d-456a-817b-8ece554976a4 11.08.2017



Page 6 of 10

IV.1.3) Przewiduje si^ udzielenie zaiiczek na poczet wykonania zamowienia:

Nie

Nalezy podac informacje na temat udzielania zaiiczek:

IV.1.4) Wymaga si? ziozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dolqczenia do ofert katalogow elektronicznych:

Nie

Dopuszcza si? zlozenie ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dol^czenia do ofert katalogow elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si? ziozenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza si? zlozenie oferty wariantowej

Nie

Zlozenie oferty wariantowej dopuszcza si? tylko z jednoczesnym zlozeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonaweow, ktorzy zostanq zaproszeni do udzialu w post?powaniu

(przetarg ogranicxony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo imowacyjne)

Liczba wykonaweow . ■

Przewidywana minimalna liczba wykonaweow

Maksymalna liczba wykonaweow

Kryteria selekcji wykonaweow:

IV.1.7) Informacje na temat nmowy ramowej lub dynamicznego systemu zaknpow:

Umowa ramowa b?dzie zawarta:

Czy przewiduje si? ograniczenie liczby uczestnikow umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikow umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Adres strony internetowej, na ktorej b?dq zaraieszczone dodatkowe informacje dotyczqce dynamicznego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow dopuszcza si? zlozenie ofert w formie katalogow elektronicznych:

Przewiduje si? pobranie ze zlozonych katalogow elektronicznych informacji potrzebnych do sporzqdzenia ofert w ramach umowy

ramowej/dynamicznego systemu zakupow:

IV.1.8) Aukeja elektroniezna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcjl elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem)

Nalezy podac adres strony internetowej, na ktorej aukeja b?dzie prowadzona:

Nalezy wskazac elementy, ktorych wartosci b?dq przedmiotem aukcjl elektronicznej:

Przewiduje si? ograniczenia co do przedstawionycb wartosci, wynikajqce z opisn przedmiotu zamowienia:
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Nalezy podac, ktore informacje zostanq udost^pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b^dzie termin ich udost^pnienia:

Informacje dotyczqce przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposob post^powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b^d^ warunki, na jakich wykonawcy b^d^ mogli licytowac (minitnalne

wysokosci post^pieii):

Informacje dotyczqce wykorzystywanego sprz^tu elektronicznego, rozwiqzah i specyfikacji technicznych w zakresie polqczen:

Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawcoww aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapow aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktorzy nie ziozyli nowych post^pien, zostan^ zakwalifikowani do nast^pnego etapu:

Warunki zamkni^cia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

rv.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, ktore muszq spelniac wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamowienia na podstawie ofert wst^pnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy podac informacje na temat etapow negocjacji (wtym liczb? etapow): •

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogn konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagan zamawiajqcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokosci nagrod dla wykonawcow, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiqzania stanowi^ce pddstaw^ do

skladania ofert, jezeli zamawiajqcy przewiduje nagrody:

Wst^pny harmonogram postppowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiqzan:

Nalezy podac informacje na temat etapow dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

-I— Elementy opisu przedmiotu zamowienia definiuj^ce minimalne wymagania, ktorym muszg odpowiadac wszystkie oferty:
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Podziat negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajqcych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w

specyfikacji istotnych warunkdw zamowienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony intemetowej, na ktorej b^dzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony intemetowej, na ktorej jest dost^pny opis przedmiotu zamowienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawcow w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urzqdzen informatycznych:

Sposob post^powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysokosei postgpieii:

Informacje o liczbie etapow licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, ktorzy nie zlozyli nowych postqpien, zostan^ zakwalifikowani do nast^pnego etapu:

Termin skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkni^cia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, ktore zostanq wprowadzone do tresei zawieranej umowy w sprawie zamowienia publicznego, albo ogolne warunki

umowy, albo wzor umowy:

Wymagania dotycz^ce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

. Informacje dodatkowe: . . . .

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si? istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresei oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Nalezy wskazac zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Wykonawca zobowiqzuje si? wykonad roboty budowlane (roboty dodatkowe), ktbre nie zostaly wyszczegolnione w dokumentacji projektowej lub

Specyfikacji technicznej wykonania i odbiom robot budowlanych co do ich rodzaju (braki rzeczowe), a sq niezb?dne (konieczne) do realizacji

przedmiotu umowy i nie wykraczajq poza przedmiot umowy okreslony w niniejszej umowie. Wykonanie robot dodatkowych nie wymaga zawarcia

odr?bnej umowy, a zostanie wprowadzone do niniejszej umowy pisemnym aneksem uwzgl?dniaj^cym takze spowodowan^ robotami dodatkowymi

zmian? (wzrost) wynagrodzenia okreslonego w §7 ust. I umowy. Aneks zostanie poprzedzony sporzqdzeniem przez Strony protokolu koniecznosci

okreilaj^cym ilosc i rodzaj robot dodatkowych oraz szczegolowym kosztorysem robot dodatkowych. Szczegolowy kosztorys robot dodatkowych

zostanie sporz^dzony przez Wykonawc? w oparciu o zasady okreslone w §Ia umowy. W przypadku wystqpienia roznic obmiarowych pomi?dzy

ilosciami uj?tymi w szczegolowym kosztorysie ofertowym (stanowiqeym zal^cznik nr 2 do umowy) a iloiciami wynikajqeymi z faktycznego obmiaru

robot, rozliczenie umowy nast^pi w oparciu o kosztorys powykonawczy rozumiany jako kosztorys opracowany na podstawie obmiam robot oraz

podstaw cenowych okreslonych w umowie (skladniki cenotworcze wynikaj^ce ze szczegolowego kosztorysu ofertowego). W wyniku rozliczenia robot

kosztorysem powykonawczym, wynagrodzenie, o ktorym mowa w §7 ust. I umowy, moze ulec zmniejszeniu bqdz zwi?kszeniu. W przypadku

koniecznosci wykonania robot zamiennych, Strony sporzqdzq protokdl koniecznosci oraz kosztorys roznicowy, a jego wynik wprowadzony zostanie

przez Strony do niniejszej umowy w drodze pisemnego aneksu. Wykonanie robot zamiennych mozliwe b?dzie w nast?puj§cych przypadkach: a) w

sytuacji braku mozliwosci zastosowania materiatu, elementu lub technologii wynikaj^cych z oferty Wykonawcy ziozonej w zamowieniu nr I8/pn/2017,

z uwagi na zaprzestanie produkcji, wady dokumentacji projektowej lub inny obiektywny powod uniemozliwiaj^cy zastosowanie zaoferowanych w

ofercie Wykonawcy materialow, elementow lub technologii; b) w sytuacji mozliwosci zastosowania norm lub innych przepisow prawa obowi^zuj^cych

po dniu zawarcia niniejszej umowy, jesli takie rozwi^zanie ma wplyw na popraw? bezpieczenstwa ludzi i obiektu. Wprowadzenie robbt zamiennych

moze spowodowac wzrost lub zmniejszenie wysokosei wynagrodzenia, o ktorym mowa w §7 ust.l umowy, co uwzgl?dni ww. aneks do umowy.

Kosztorys roznicowy zostanie sporzqdzony przez Wykonawc? w oparciu o zasady okreslone w §la umowy.

■ Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane konieczne do realizacji umowy nieuj?te w szczegolowym kosztorysie
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ofertowym 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, o ktorych mowa w § 1 ust.7 lub ust. 9 umowy, zostanie ustalone z

zastosowaniem nast^puj^cych zasad: 1) jezeli roboty wynikaj^ce z §1 ust.7 lub ust.9 umowy nie odpowiadaj^ opisowi pozycji w szczegoiowym

kosztorysie ofertowym (zat^cznik nr 2 do umowy), ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej ze szczegotowego

kosztorysu ofertowego poprzez interpolacj?, Wykonawca jest zobowiqzany do wyliczenia ceny tak^ metod^ i przedlozenia wyliczenia (odpowiednio

szczegoiowego kosztorysu robot dodatkowych lub kosztorysu roznicowego) Zamawiaj^cemu; 2) jezeli nie mozna wycenic robot wynikajqcych z §1

ust,7 lub ust.9 umowy z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w pkt 1, Wykonawca powinien przedlozyc do akceptacji Zamawiaj^cego kalkulacj^

ceny jednostkowej tych robot z uwzgl^dnieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od srednich cen publikowanych w wydawnictwach

branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa slgskiego, aktualnych w miesiqcu poprzedzajqcym miesiqc, w ktorym

kalkulacja (odpowiednio szczegolowy kosztorys robot dodatkowych lub kosztorys roznicowy) jest sporzqdzana. 2. Wykonawca dokona wyliczeh, o

ktorych mowa w ust. 1 oraz przedstawi Zamawiajqcemu do zatwierdzenia wysokosc wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa w § 1 ust.7 lub ust.9

umowy, przed podpisaniem stosownego aneksu do umowy i rozpocz^ciem tych robot. 3. Jezeli odpowiednio szczegolowy kosztorys robot

dodatkowych lub kosztorys roznicowy przedlozony przez Wykonawcy do zatwierdzenia Zamawiaj^cemu b^dzie wykonany niezgodnie z zasadami

okreslonymi w ust. 1, Zatnawiaj^cy wprowadzi korekt? kosztorysu stosujqc zasady okreslone w ust. 1.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany podwykonawcy, zrezygnowac z podwykonawcy b^dz wprowadzic

podwykonawc^ w zakresie nieprzewidzianym w ofercie Wykonawcy zlozonej w zamowieniu nr 18/pn/2017 i nie wyi^czonym z zakresu

podwykonawstwa w warunkach postfpowania o udzielenie zamowienia (I8/pn/2017). Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy

podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si?, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowieh publicznych, w celu

wykazania spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, Wykonawca jest obowi^zany wykazac Zamawiajqcemu, ze proponowany inny

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si?

w trakcie post?powania o udzielenie zamowienia (18/pn/2017). Zmiana podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy, odsuni?cie podwykonawcy b^dz

wprowadzenie podwykonawstwa w zakresie nieprzewidzianym w ofercie i nie wyl^czonym z zakresu podwykonawstwa w warunkach post?powania o

udzielenie zamowienia (18/pn/2017), winno nastqpic w drodze pisemnego aneksu do umowy.

1 .Umowa niniejsza b?dzie mogla ulec zmianie w zakresie terminu wykonania umowy w przypadku wyst^pienia nast?puj^cych

przeszkod w jej realizacji: a) w przypadku zaistnienia okolicznosci sily wyzszej w rozumieniu przyj?tym w doktrynie i orzecznictwie (zdarzenie

zewn?trzne, niemoznosc jego przewidzenia, niemoznosc zapobiezenia jego skutkom), takich jak w szczegolnosci wojna, katastrofalne dziaiania

.przyrpdy, zamieszki uliczne, jezeli uniemozliwia to wykonywanie robot budowlanych. W takim przypadku, o okolicznosciach, o ktorych mowa

powyzej oraz ich wplywie na wykonanie umowy Wykonawca zobowiqzany jest niezwlocznie poinformowac Zamawiaj^cego na pismie oraz uzyskac

pisemne stanowisko Zamawiajqcego co do kwalifikacji zdarzenia, na jakie powoluje si? Wykonawca, jako sily wyzszej oraz jej wplywu na mozliwosc

prowadzenia robot, b) w przypadku zaistnienia okolicznosci lez^cych po stronie Zamawiajqcego spowodowanych warunkami organizacyjnymi lub

innymi okolicznosciami, przez ktore nalezy rozumiec w szczegolnosci sytuacje wynikaj^ce z wad dokumentacji, w oparciu o ktor^ realizowana jest

umowa, a takze sytuacje zwiqzane z koniecznosciq uzyskania dodatkowych decyzji, pozwoleh, uzgodnieh etc., jezeli uniemozliwia to wykonywanie

robot; c) w przypadku zaistnienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiaj^cych prawidlowe technologicznie wykonywanie robot budowlanych.

Zasadnosc powolania si? na przedmiotow^ przeslank? b?dzie kazdorazowo oceniana przez Zamawiaj^cego na podstawie powszechnie dost?pnej

wiedzy budowlanej na temat procesow technologicznych wykonywania robot budowlanych; Za warunki atmosferyczne uniemozliwiajqce prawidlowe

technologicznie wykonywanie robot budowlanych Strony umowy uznajq spadek temperatury powietrza w nocy ponizej +5 stopni C. d) gdy wystgpi

koniecznosc wykonania robot dodatkowych bqdz robot zamiennych, jezeli wstrzymuj^ one lub opozniaj^ realizacj? przedmiotu umowy; e) w

przypadku wystqpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie

niezb?dnym do unikni?cia lub usuni?cia tych kolizji. 2. W sytuacji zaistnienia ktorejkolwiek z wyzej wskazanych okolicznosci (ust. 1 lit. a, b, c, d lub

e), termin wykonania robot budowlanych zostanie zawieszony na okres niezb?dny do usuni?cia lub ustqpienia przeszkody w wykonywaniu robot. Od

pierwszego dnia roboczego nast?puj^cego po dniu usuni?cia lub ustqpienia przeszkody bieg terminu realizacji robot budowlanych b?dzie

kontynuowany. 3. Zawieszenie terminu realizacji robot budowlanych b?dzie wymagalo pisemnego potwierdzenia przez Zamawiaj^cego na protokole

zawieszenia okreslaj^cym w szczegolnosci dat? rozpocz?cia okresu zawieszenia, podpisanym przez Zamawiaj^cego oraz Wykonawc?. 4. Kazdorazowe

zawieszenie robot zostanie, rowniez odnotowane w dzienniku budowy i potwierdzone wpisarai w kolejnych dniach az do usuni?cia lub ust^pienia

przeszkody. 5. Po usuni?ciu lub ust^pieniu przeszkody, Strony niniejszej umowy sporzqdz^ pisemny aneks do umowy wskazujqcy okres trwania

zawieszenia realizacji robot budowlanych oraz okreslajqcy termin pozostaly do zakoiiczenia realizacji umowy. 6. Wystqpienie ktorejkolwiek z

przeslanek wskazanych w ust. 1 nie musi oznaczac zawieszenia terminu realizacji robot budowlanych jako calosci; przeszkoda moze dotyczyc

realizacji pojedynczej pozycji lub niektorych pozycji szczegoiowego kosztorysu ofertowego, bqdz ich cz?sci, co nie wyklucza prowadzenia robot

budowlanych w innym zakresie. Niezaleznie od zakresu zawieszenia, zapisy ust. 1-5 znajd^ odpowiednie zastosowanie.

Jezeli w okresie realizacji umowy nastqpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT przyjmuje si? nast?puj^ce zasady. Jezeli

zmiana stawki podatku VAT b?dzie oznaczaia zwi?kszenie wynagrodzenia brutto umowy albo - w sytuacji, gdy podatek VAT zgodnie z
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obowiqzuj^cymi przepisami obowi^any b^dzie odprowadzac Zamawiajqcy - zwi^kszenie wydatku brutto po stronie Zamawiaj^cego, wynagrodzenie

netto umowy, w tym takze wartosci, ceny netto podane w zal^czniku nr 2 do umowy, zostanie obnizone w taki sposdb, aby po doliczeniu aktualnie

obowi^zujqcej stawki podatku VAT, wydatek brutto po stronie Zamawiajqcego nie przekroczy} ceny oferty netto Wykonawcy powi^kszonej o podatek

VAT w wysokosci obowiqzuj^cej w dniu zioZenia oferty w zamowieniu nr 18/pn/2017. W przypadku ustawowego zmniejszenia stawki podatku VAT

w okresie realizacji umowy, do wynagrodzenia netto umowy, w tym takZe do wartosci, cen netto podanych w zal^czniku nr 2 do umowy, zostanie

doliczony podatek VAT w wysokosci obowiqzuj^cej na skutek zmniejszenia stawki. Zmiana stawki podatku VAT wraz z jej konsekwencjami zostanie

wprowadzona do umowy w formic pisemnej, w drodze aneksu do umowy, ze wskazaniem dnia wejseia w Zycie zmiany stawki podatku VAT. —

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moZe dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedn^ lub kilka

form, 0 ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowieh publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi zostac dokonana z zachowaniem

ci^giosei zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokofci. O zamiarze dokonania zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca obowiqzany jest

poinformowac Zamawiajqcego z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona i potwierdzona stosownym

aneksem do umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

iy.6.1) Sposob udosffpniania informacji o charakterze poufnyra (jeieli dotyc:y):

Srodki sluzqce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskow o dopuszezenie do udzialu w post^powaniu:

Data: 2017-08-28,.godzina: 11:30, , .

Skrocenie terminu skladania wnioskdw, ze wzgl^du na pilnq potrzebf udzielenia zamowienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,

negocjacje z ogloszeniem):

Nie

Wskazac powody:

J?zyk lub j?zyki, w jakich mog^ bye sporz^dzane oferty lub wnioski o dopuszezenie do udzialu w post^powaniu

> polski

IV.6.3) Termin zwiqzania ofertq: do: okres w dniacb: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert)

IV.6.4) Przewiduje si? nniewaznienie postfpowania o udzielenie zamowienia, w przypadku nieprzyznania srodkow poehodzqeych z budzetu

Unii Enropejskiej oraz niepodlegajijcycli zwrotowi srodkow z pomocy udzielonej przez panstwa ezlonkowskie Europejskiego Porozumienia o
'\

Wolnym Handlu (EFTA), ktore mialy bye przcznaczone na sfinansowanie calosei lub ez?sei zamowienia:

IV.6.S) Przewiduje si? nniewaznienie post?powaiua o udzielenie zamowienia, jezeli srodki sinzqce sfinansowanin zamdwien na badania

naukowe lub praee rozwojowe, ktore zamawiajijey zamierzal przeznaczyc na sfinansowanie calosei lub cz?$ci zamowienia, nie zostaly mn

przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZALACZNIKI - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

Z upowaznienia Dwektora /\

Publikacja || Korekta |[~p"rzerwanie sesji~[| Wydrukstrony |
ZAST^PCA DYREKTORA

DS. SLUZB MUNDUROWYCH
I ̂ WIADCZENIOBIORCOW

KIEROWNIK
Dzia^ Inwestycji i Zamowien Publicznych

Slqskicm Oddziahu Wojewodzkicgo ^
Narodowego^tiduszu Zdrowia w Katowicaci.

Darinsz Kmzmarek
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