							    	    Gowo Iławeckie, dn. 04.09.2015
Numer sprawy : WSzR-SET-260-02/15/PN

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. 

,,Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów przeciwpożarowych''. 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.) WOJEWÓDZKI SZPITAL REHABILITACYJNY zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego. Części A, B, C :

Nazwa zamawiającego	:	WOJEWÓDZKI SZPITAL REHABILITACYJNY
Adres zamawiającego	:	ul. Armii Czerwonej 24
Kod Miejscowość		    :	11-220 Górowo Iławeckie
Telefon 			    :	0 89 762 7064
Faks				    :	0 89 762 7077
adres strony internetowej	    : 	www.szpitalgorowo.pl
adres poczty elektronicznej 	    :	sekretariat@szpitalgorowo.pl
Godziny urzędowania		    :	7.30 - 15.00

II. Określenie trybu zamówienia. Części A, B, C :
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Części A, B, C : www.szpitalgorowo.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny ul. Armii Czerwonej 24 
11-220 Górowo Iławeckie. 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych. Części A, B, C :
A. Części zamówienia
1.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę wymienionych w niniejszej SIWZ – części A, B, C. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na wybraną przez siebie część lub części zamówienia publicznego.
1.2. Zamówienie publiczne zostało podzielone na 3 części :
Część A ,,Przebudowa części istniejących wyjść ewakuacyjnych budynku szpitala, jako dostosowanie do wymogów przepisów przeciwpożarowych’’. 
Część B ,,Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjno ewakuacyjnego’’.
Część C,,Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej hydrantowej wewnętrznej’’.
B. Opis przedmiotu zamówienia : 
1. Część A
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącego wyjścia ewakuacyjnego z budynku szpitala celem spełnienia warunków określonych przepisami ppoż. W zakres robót wchodzą :
 roboty rozbiórkowe, ziemne, fundamentowe, izolacje, murowe, podłoża i posadzki
 konstrukcje drewniane i pokrycie dachowe, tynki, malowanie
 Stolarka okienna i drzwiowa
 Instalacje sanitarne i elektryczne
 Roboty zewnętrzne 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie obligatoryjnych, minimalnych wymagań technicznych / funkcjonalnych przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do Części A - Specyfikacja Techniczna w skład której wchodzi : 
 1) Projekt budowlany
 2) Przedmiar robót, 
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych jako zbiór wymagań w zakresie właściwości materiałów, sposobu i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót
2. Część B
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane instalacyjne polegające na wykonaniu :
 wewnętrznej linii zasilającej
 rozbudowy rozdzielnicy elektrycznej
 instalacji oświetlenia awaryjno ewakuacyjnego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie obligatoryjnych, minimalnych wymagań technicznych / funkcjonalnych przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do Części B - Specyfikacja Techniczna w skład której wchodzi : 
 1) Projekt budowlany
 2) Przedmiar robót, 
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych jako zbiór wymagań w zakresie właściwości materiałów, sposobu i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót
3. Część C
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych instalacyjnych – instalacji wodociągowej przeciwpożarowej hydrantowej w istniejącym budynku szpitala. Zakres robót zawiera : 
 Demontaż istniejących hydrantów wewnętrznych
 Montaż nowej instalacji wodociągowej hydrantowej;
 Montaż stacji podnoszenia ciśnienia wody
 Montaż nowych hydrantów wewnętrznych
 Płukanie, próby szczelności i badania hydrantów
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie obligatoryjnych, minimalnych wymagań technicznych / funkcjonalnych przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do Części C – Specyfikacja Techniczna w skład której wchodzi : 
 1) Projekt budowlany
 2) Przedmiar robót, 
	Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych jako zbiór wymagań w zakresie właściwości materiałów, sposobu i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót


C.	Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień : 
45.00.00.00-7 Roboty budowlane
45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe
45.31.11.00-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej
45.31.12.00-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych
45.33.00.00-9 Roboty instalacyjne wod-kan i sanitarne

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej. Części A, B, C :
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VI. Termin wykonania zamówienia: Części A,B,C
Wymagany termin wykonania zamówienia : maksymalny termin - do dnia 16 listopada 2015 r. 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Części A, B, C :

1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Części A,B,C Zamawiający nie formułuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
2.	Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Części A,B,C Zamawiający nie formułuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3.	Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Części A,B,C Zamawiający nie formułuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4.	Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Część A Zamawiający uzna za spełnienie warunku jeżeli Wykonawca będzie dysponował osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót i posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone przepisami Prawa budowlanego o specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz Zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
Część B Zamawiający uzna za spełnienie warunku jeżeli Wykonawca będzie dysponował osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót i posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone przepisami Prawa budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektroenergetycznych. 
Część C Zamawiający uzna za spełnienie warunku jeżeli Wykonawca będzie dysponował osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót i posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone przepisami Prawa budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
5	Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Części A,B,C Zamawiający nie formułuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
6. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o uzyskanie zamówienia publicznego, warunek ten każdy z nich powinien spełniać oddzielnie. 
8. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa 
w pkt. 3 niniejszego Rozdziału, na podstawie złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów lub oświadczeń określonych w Rozdziale VI SIWZ. 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Części A, B, C.
A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki :
	Formularz ofertowy

	Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
	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;

	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 – odpowiednio do części A, B, C

	wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt B oraz pkt A 2, 3
	kosztorys ofertowy szczegółowy z wykazem materiałów
	Pisemne zobowiązanie innych podmiotów, na których wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu. 


B.	W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:
	Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru.


C. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej :
1. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, 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; 

IX. Informacja na temat wadium. Części A, B, C :
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie. Części A, B, C:
Lp.
Nazwa kryterium
Waga
1
Cena
95%
2
Termin realizacji
5%
#112

XI. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian. 
Części A, B, C
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w poniższych przypadkach : 
	ograniczenia zakresu rzeczowego prac objętych niniejszą umową w przypadku stwierdzenia braku konieczności wykonywania części zamówienia,
	zmiany przepisów prawnych mających wpływ na treść zawartej umowy, 
	postępu techniczno - technologicznego dającego podstawę do zmiany/podniesienia parametrów zaoferowanego Przedmiotu umowy i zwiększenia funkcjonalności pozostających bez związku ze zmianą zaoferowanej ceny brutto. 
	zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej takimi samymi uprawnieniami, jakie wymagane były w SIWZ,
	wystąpienia robót dodatkowych i zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy, 
	Zmiany terminu wykonania zamówienia wynikające z : a przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; b działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; c wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; 
	Wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych. 
	Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy na innego legitymującego się takimi samymi kwalifikacjami/doświadczeniem zawodowym po uprzedniej akceptacji Zamawiającego, 
	Wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te nie spowodują obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń i będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo okoliczności: a powodujące poprawienie parametrów technicznych; b wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 
	Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztów zmian, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy. Zmiany będą dokonywane na piśmie w postaci aneksu do zawartej umowy po uprzednim wyrażeniu zgody na zmianę przez obie Strony.


XII. Miejsce i termin składania ofert. Części A, B, C:
Oferty należy składać do dnia : 18.09.2015 r. do godz. 10.00 w sekretariacie szpitala

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert. Części A, B, C:
Oferty zostaną otwarte dnia : 18.09.2015 r. o godz. 10.10 w sali konferencyjnej.

XIV. Termin związania ofertą. Częśći A, B, C
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XV. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej. Części A, B, C
Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

XVI. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów. Części A, B, C
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

XVII. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna. Części A, B, C.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert uznanych za ważne.

XVIII. Przewidywane zamówienia uzupełniające. Części A, B, C:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

XIX. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Częśći A, B, C :
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia : 230952 – 2015; Data zamieszczenia : 04.09.2015
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								Danuta Kunicka
								____________________
								Kierownik Zamawiającego


