
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.zozbrodnica.pl

Brodnica: Budowa zbiornika rezerwy wody czystej dla  szpitala Zespołu

Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - ZP/9/2016

Numer ogłoszenia: 87817 - 2016; data zamieszczenia:  15.06.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy , ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-

pomorskie, tel. 56 668 91 00, faks 56 668 91 01.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.zozbrodnica.webc.pl

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

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Budowa zbiornika rezerwy wody czystej dla szpitala

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - ZP/9/2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Wybudowanie żelbetowego

naziemnego zbiornika wody czystej o pojemności V cał. = 55,0 m³ w branżach: budowlano - konstrukcyjnej,

instalacji i sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, wg posiadanej przez Zamawiającego

dokumentacji projektowej załączonej do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przed podpisaniem umowy

Wykonawca winien opracować szczegółowy harmonogram rzeczowo - terminowy robót i uzgodnić go z

Zamawiającym. Szczegółowy zakres robót w zadaniu określony został w dokumentacji projektowej stanowiącej

załącznik nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (forma elektroniczna): 1.projekcie budowlanym,

2.przedmiarze robót (UWAGA! przedmiar stanowi tylko podstawę informacyjną, tj. za prawidłowość sporządzenia

przedmiaru odpowiada Wykonawca , patrz rozdział 14 SIWZ pt. sposób obliczenia ceny), 3.specyfikacjach

technicznych wykonania i odbioru robót, 4.innych opracowaniach. Jeżeli dokumentacja budowlana zawiera nazwy

własne urządzeń, Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych. Przez urządzenia

równoważne Zamawiający rozumie urządzenia o nie gorszych parametrach technicznych i jakościowych

gwarantujących poprawną realizację zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do udowodnienia równoważności
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proponowanych urządzeń. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45 00 00 00-7 Roboty budowlane 45 24 72 70-3

Budowa zbiorników 45 22 32 10-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 45 32 00 00-6 Roboty izolacyjne

45 33 00 00-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45 31 00 00-3 Roboty instalacyjne elektryczne.

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.00.00.00-7, 45.24.72.70-3, 45.22.32.10-1, 45.32.00.00-6,

45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3.

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

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 2. Oferta musi być

zabezpieczona wadium w wysokości 3460,00 zł: 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z

następujących form: 3.1) pieniądzu, 3.2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3.3) gwarancjach

bankowych, 3.4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa

w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rach. bankowy 93 9484 1150

2200 0000 5733 0004 i załączyć do oferty potwierdzenie wpłaty. 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu

składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za moment wniesienia uznaje się moment uznania

rachunku bankowego zamawiającego. Tytuł przelewu wadium powinien być oznaczony numerem sprawy

ZP/9/2016

III.2) ZALICZKI

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

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia w/w warunku

zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku
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Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia w/w warunku

zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana na podstawie: 1) oświadczenia Wykonawcy o

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień

publicznych

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana na podstawie: 1) oświadczenia Wykonawcy o

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień

publicznych; 2) wykazu osób, w którym należy wykazać dysponowanie niżej wymienionymi osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: a) osobą posiadającą uprawnienia budowlane w

specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi oraz posiadającą co

najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy. Uprawnienia muszą być

wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego lub inne uprawnienia

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, których zakres uprawnia do pełnienia

funkcji kierownika robót ogólnobudowlanych lub przedstawić inne równoważne uprawnienia. b) osobą

posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej zakresie instalacji i urządzeń

wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi oraz posiadającą co najmniej 5

letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika Uprawnienia muszą być wydane na

podstawie aktualnie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego lub inne uprawnienia wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, których zakres uprawnia do pełnienia funkcji

kierownika robót sanitarnych lub przedstawić inne równoważne uprawnienia. c) Zamawiający dopuszcza

łączenie specjalności określonych w ppkt a) i b) (możliwości by jedna osoba wykonywała więcej niż 1

funkcję) pod warunkiem wykazania w wykazie osób odpowiednich uprawnień i doświadczenia w

sprawowaniu danej funkcji

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia w/w warunku

zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

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

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.  1 USTAWY

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

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:
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wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat

ich kwalifikacji zawodowych,  doświadczenia i  wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,  a

także zakresu wykonywanych przez nie czynności,  oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami;

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

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

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

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

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

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art.  24 ust.  1 pkt  2 ustawy,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

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

albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

że:

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

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

albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej

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

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

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

1) wypełniony formularz OFERTA (zał. nr 1 SIWZ w oryginale); 2) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania

wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli

okres wykonywania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
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łączących go z nimi stosunków (w oryginale). 3) oświadczenie wykonawcy, jaką część zamówienia zamierza

powierzyć podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale

podwykonawców) (zał. nr 7 SIWZ)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95

2 - Gwarancja - 5

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

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

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy zamawiający przewiduje możliwość dokonania nieistotnych zmian zawartej

umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 2. Zamawiający ustalił

warunki zmiany zawartej umowy zgodnie § 14 projektu umowy stanowiącym załącznik 8 do SIWZ. 3. Zmiana

umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.bip.zozbrodnica.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Zespół Opieki Zdrowotnej ul.

Wiejska 9 87-300 Brodnica Dział Zamówień Publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  04.07.2016

godzina 10:00, miejsce: Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Wiejska 9 87-300 Brodnica Sekretariat.

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

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

Europejskiej:  Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 1).

Przed podpisaniem Umowy na realizację zadania Zamawiający zażąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia

należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie, które służyć będzie

pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 2) Zabezpieczenie może być

wnoszone wg wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest

zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych poręczeniach

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
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Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 3) Zabezpieczenie należytego

wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez

Zamawiającego. 4) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy/wadium wnoszone formie poręczeń lub (i)

gwarancji, należy załączyć w formie oryginału. Poręczenie lub(i) gwarancja musi zawierać klauzulę o nie

odwoływalności oraz zapewnić bezwarunkową wypłatę prze z Gwaranta (Poręczyciela) na pierwsze pisemne

żądanie Zamawiającego kwoty zabezpieczenia, w wysokości wskazanej w żądaniu. 5) Zabezpieczenie należytego

wykonania umowy zostanie zwrócone wykonawcy w trybie określonym w art. 148 ust. 5, art. 151. 6)

Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 7) Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia

Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrócona nie

później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 8) W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego

Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia

Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego

Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość

tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy

Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokołu Odbioru Końcowego)..

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

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

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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