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1.

NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Samodzielny Publiczny Zakład
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
98-220 Zduńska Wola
Ul. Szadkowska 2

2.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony

3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa części pomieszczeń parteru
budynku o funkcji usług medycznych SP ZPOZ Poradnia dla dzieci.

istniejącego

Wspólny Słownik Zamówień: 45000000-7 - Roboty budowlane
Przebudowa części pomieszczeń parteru istniejącego budynku o funkcji usług
medycznych SP ZPOZ poradnia dla dzieci
I Przeznaczenie i program użytkowy :
Przebudowa części pomieszczeń parteru istniejącego budynku o funkcji usług
medycznych – SP ZPOZ Poradnia dla dzieci – polegać głównie na dostosowaniu
pomieszczeń do obowiązujących przepisów budowlanych i przepisów szczegółowych w
tym m.in. do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku
w sprawie jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu
wykonującego usługi lecznicze.
Przebudowa obejmuje część parteru , w której znajdują się rejestracja , poczekalnie dla
pacjentów: dzieci zdrowych i chorych, dwa gabinety lekarskie , gabinet szczepień ,
pomieszczenia zaplecza socjalnego i sanitarnego dla pracowników oraz sanitariaty dla
pacjentów.
W wyniku przebudowy powstaną trzy gabinety badań lekarskich oraz jeden gabinet
zabiegowy, których powierzchnia będzie odpowiadać wymogom obowiązujących
przepisów. W wyniku przebudowy z pomieszczenia socjalnego dostępne będzie
pomieszczenie higieniczno – sanitarne z kabiną natryskową stosowanie do przepisów
dotyczących zaplecza higieniczno – sanitarnego dla pracowników służby zdrowia.
II Opis rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych .
Wejście do przychodni prowadzi do wspólnego przedsionka skąd dostępne są: miejsce
na wózki, poczekalnia dla dzieci zdrowych, poczekalnia dla dzieci chorych oraz
komunikacja prowadząca do pomieszczeń higieniczno – sanitarnych oraz do
pomieszczenia socjalnego i higieniczno – sanitarnego, a także do pomieszczenia na
odpady medyczne.
III. Zatrudnienie i pomieszczenia dla pracowników.
Przychodnia czynna jest 5 dni w tygodniu.
Przewiduje się zatrudnienie 4 osób , które będą korzystać z pomieszczenia socjalnego i
higieniczno – sanitarnego dla personelu przychodni zlokalizowanych na parterze
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budynku, dostępnych poprzez komunikację na parterze.
IV. Wymagania ogólnobudowlane
Podłogi należy wykonać z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcje.
Połączenie ścian z podłogami należy wykonać w sposób umożliwiający jego mycie
dezynfekcję.
W przypadku konieczności zastosowania sufitów podwieszonych w pomieszczeniach
o podwyższonych wymaganiach higienicznych, w szczególności w pomieszczeniach
przeznaczonych do pobierania krwi, sufity te należy wykonać w sposób
zapewniający szczelność powierzchni oraz umożliwiający ich mycie i dezynfekcję.
V. Wymagania dla niektórych pomieszczeń przychodni.
W gabinetach lekarskich i zabiegowym meble stanowiące wyposażenie powinny
umożliwiać ich mycie i dezynfekowanie. Podłogi winny być wykonane z materiałów
umożliwiających ich mycie i dezynfekowanie. Połączenia ścian z podłogami powinno
zostać wykonane w sposób bezszczelniowy, umożliwiający mycie i dezynfekcję .
Ściany wokół umywalek i zlewozmywaków winny być wykonane z materiałów
łatwozmywalnych, nienasiąkliwych, nie śliskich, umożliwiających ich mycie i
dezynfekowanie. W pomieszczeniach gabinetów ogólnolekarskich należy zamontować
baterie ciepłej i zimnej wody umożliwiające korzystanie z nich bez użycia rąk, np.
łokciowe lub na podczerwień, a instalacja grzejnika powinna umożliwiać utrzymanie w
czystości grzejnika , ściany i podłogi. Sufity podwieszane w gabinetach ogólnolekarskich
winny być wykonane w sposób zapewniający szczelność i gładkość powierzchni.
W gabinecie zabiegowym należy zainstalować lampy bakteriobójcze, a baterie ciepłej i
zimnej wody winny być uruchamiane bez kontaktu z dłonią.
Wysokość gabinetów lekarskich i zabiegowego 3,4 m.
W pomieszczeniu sanitarnym przeznaczonym dla dzieci należy zainstalować armaturę
dostosowaną do ergonomii dziecka w wieku przedszkolnym. Umywalki należy
montować na wysokość 60 cm, a miski ustępowe na wysokości 35 cm. Ściany toalety do
wysokości 2 m oraz podłoga winny być wykonane z materiałów łatwozmywalnych,
nienasiąkliwych, nie śliskich umożliwiających ich mycie i dezynfekowanie.
W pomieszczeniu socjalnym zaprojektowano zlewozmywak jednokomorowy, ściany
pomieszczenia do wysokości 2 m oraz podłoga winny być wykonane z materiałów
łatwozmywalnych , nienasiąkliwych nie śliskich umożliwiających ich mycie i
dezynfekowanie.
Toalety – pomieszczenia higieniczno – sanitarne – ściany pomieszczenia do wysokości 2
m oraz podłoga winny być wykonane z materiałów łatwozmywalnych, nienasiąkliwych,
nie śliskich umożliwiających ich mycie i dezynfekowanie. Toalety należy wyposażyć w
dozowniki z mydłem w płynie, pojemniki z ręcznikami jednorazowego użycia ora
pojemniki na zużyte ręczniki. W toaletach wentylacja mechaniczna sprzężona z
włącznikiem światła.
Pomieszczenie na odpady medyczne powinno : posiadać ściany i podłogi wykonane z
materiałów gładkich, łatwozmywalnych i umożliwiających dezynfekcję, być
zabezpieczone przed dostępem owadów, gryzoni oraz innych zwierząt oraz posiadać
wentylację zapewniającą podciśnienie – mechaniczną wywiewną.
VI. Wentylacja
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Wentylacja pomieszczeń z oknami – grawitacyjna. Wentylacja w pomieszczeniach bez
okien – mechaniczna w postaci wentylatorów na kanały wentylacyjne załączana czasowo
włącznikiem światła.
W gabinetach lekarskich , poczekalniach i pomieszczeniu socjalnym wentylacja
grawitacyjna. Istniejące kanały wentylacyjne należy sprawdzić i udrożnić.
Projektowane przewody wentylacyjne murowane wykonać z prefabrykowanych
pustaków wentylacyjnych zgodnie z wytycznymi producenta. We wskazanych na
rysunkach miejscach( 8 - ) montować wentylatory zgodnie z przepisami.
W pomieszczeniach sanitarnych wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie.
Wspomaganie powietrza wywiewnego z pomieszczeń sanitarnych – wentylatory na
wywiewach, sprężone z włącznikiem światła.
W pomieszczeniu na odpady medyczne wentylacja mechaniczna wywiewna.
VII. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez
osoby niepełnosprawne.
Istniejące wejście do budynku przychodni dostępne jest z poziomu terenu co zapewnia
dostęp osobom niepełnosprawnym, a w szczególności poruszających na wózkach
inwalidzkich. Szerokości drzwi wejściowych oraz drzwi do poszczególnych pomieszczeń
dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Toaleta pacjentów dostosowana do
potrzeb osób niepełnosprawnych dostępna jest z komunikacji ogólnej.
VIII. Zakres robót i rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe .
1. roboty ogólnobudowlane:
- wyburzenie części istniejących ścian działowych i wykonanie nowych,
- usunięcie wykończenia posadzek i wykonanie nowych,
- wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej wraz z poszerzeniem starych otworów
drzwiowych i wykonaniem nowych otworów drzwiowych w ścianach istniejących.
Przebudowane zostaną również instalacje wewnętrzne budynku elektryczna i wodkan celem dostosowania do nowej funkcji pomieszczeń . Instalacja grzewcza
modernizowana wraz z kotłownią w 2011 roku pozostanie bez zmian.
2. rozwiązania kontrukcyjno – materiałowe :
Drzwi wewnętrzne aluminiowe i płycinowe , jeśli przeszkolne to szybą bezpieczną
zgodnie ze szczegółowym wykazem stolarki.
Podłogi.
Rodzaj wykończenia podłogi – według opisów na rysunkach.
We wszystkich pomieszczeniach podłogi powinny być wykonane z materiałów trwałych
o powierzchniach gładkich, zmywalnych , nienasiąkliwych i odpornych na działanie
środków myjąco – dezynfekujących.
W części przychodni : w części ogólnodostępnej – poczekalniach i gabinetach –
wykładzina PCV typu Tarkett Emitent Safe T lub równoważna, komunikacji ,
przedsionku i pomieszczeniach socjalnych przewidziano gres. W toaletach ,
pomieszczeniu socjalnych i pomieszczeniu na odpady medyczne – terakota.
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Ściany .
Nowe ścianki działowe proponuje się wykonać w technologii Nida – Gips.
Należy wykonać całkowitą wymianę glazury podłogowej i ściennej.
Wykończenie ścian wewnątrz budynku półmatową wodorozcieńczalną lateksową farbą
akrylową, antyalergiczną, posiadająca Atest Higieniczny PZH dopuszczoną do
stosowania w ośrodkach zdrowia.
Sufity podwieszane.
Sufity podwieszane należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych,
niekapiących i nieodpasających pod wpływem ognia. Należy doprowadzić sufit od
odporności ogniowej REI 30 – 1 x płyta GKF. .
IX. Ogólne wytyczne prowadzenia robót.
1. Wszystkie projektowane prace budowlane należy wykonać stosując się do
zasad określonych w „ Warunkach technicznych wykonywania i nadzoru
robót budowlano-montażowych „ pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania pracami budowlanymi oraz zachowaniem obowiązujących
przepisów BHP i p.poż. w zakresie wynikającym z prowadzonego rodzaju
robót oraz zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w tym BHP.
2. Stosowane materiały powinny posiadać wymagane aktualne atesty i
aprobaty techniczne, upoważniające dostosowania w budownictwie, wydane
przez właściwe jednostki aprobujące, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie
aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych.
3. Część rysunkową należy rozpatrywać łącznie z opisami. Wszelkie
wątpliwości należy konsultować z inwestorem.
Zasilanie
Przebudowywana część pomieszczeń parteru zasilana będzie z nowoprojektowanej
rozdzielni R, którą projektuje się zasilić z istniejącej rozdzielni głównej kapblem
YDY 5x10mm2.
Zakres projektu instalacji elektrycznych
- rozdzielnie elektryczne ,
- kable i przewody,
- instalacja oświetlenia podstawowego,
- instalacja oświetlenia ewakuacyjnego,
- instalacja gniazd wtykowych ogólnych,
- instalacja zasilania dedykowanego,
- osprzęt elektryczny,
- instalacja ochrony od porażeń,
- ochrona od przepięć,
- połączenia wyrównawcze,
- instalacja odgromowa.
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Rozdzielnie elektryczne.
Rozdzielnia wykonana będzie jako obudowa metalowa z drzwiami pełnymi z
zamkiem, IP 40 podtynkowa wyposażona w :
a. listwę przyłączeniową PE : otwory od 1,5 do 120 mm 2,
b. listwy przyłączeniowe N ,
c. wsporniki montażowe TH 35,
d. osłony,
e. drzwi profilowane wyposażone w zamek z kluczem,
f. kieszenie samoprzylepne na dokumentację,
g. wsporniki do montażu kanałów grzebieniowych Lina 25 w poziomie,
Pola rozdzielnicy:
a. pole zasilające z wyłącznikiem głównym,
b. pole sygnalizacji napięcia,
c. ochrona przepięciowa, pola odpływowe dla aparatury modułowej, .
aparaty zabezpieczające i łączeniowe dobrano wg katalogu Legrand:: wyłączniki
nadprądowe samoczynne modułowe o zwarciowej zdolności łączeniowej 6 kA i
prądzie znamionowym wg obciążenia. Wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie
znamionowym 25 A i 40 A , prąd znamionowy różnicowy 30 m A, napięcie
znamionowe 230V/400V – 50 Hz , o charakterystykach A i AC. Rozłączniki
bezpiecznikowe typu STV oraz rozłączniki izolacyjne SV 325.
Po zamontowaniu tablic należy :
- zainstalować aparaty modułowe dostarczane w oddzielnych opakowaniach,
- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby w połączeniach elektrycznych i
mechanicznych,
- podłączyć obwody zewnętrzne,
- podłączyć przewody ochronne,
- zainstalować osłony,
- dołączyć schematy ideowe rozdzielni z dokumentacji powykonawczej z aktualnymi
pomiarami podpisanymi przez kierownika prac z podaniem numeru uprawnień
wykonawczych i pomiarowych,
Wszystkie obudowy do rozdzielni zostały dobrane na podstawie programu
wspomagającego projektowanie ETI –CAD. Przed przystąpieniem do prefabrykacji
wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowania ilość aparatów modułowych z
rysunkami oraz i dobór obudowy rozdzielni z zachowaniem min. 15 % zapasu.
Kable i przewody.
Przewody i kable instalacji elektrycznych do zasilania opraw oświetleniowych
układać p/t. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na
naprężenia. Przejścia przez ściany i stropy muszą być chronione w przepustach
rurowych. Przepusty o średnicy ponad 4 cm dla których wymagana jest klasa
odporności ogniowej należy zabezpieczyć do klasy odporności ściany lub stropu.
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Przewody YDY, YDYp,YKY z żyłami miedzianymi i izolacją 450/750 V.
Trasy kablowe
Główne trasy wykonać z użyciem koryt metalowych perorowanych o szerokości 200
mm i wysokości 50 mm w przestrzeni między sufitami w wiązkach kablowych
odpowiednio oznakowanych. Należy zastosować system wysięgników oraz
konstrukcji wsporczych dostosowanych do obciążenia płyt. Montaż wysięgników za
pomocą śrub tulejowych rozporowych o wymiarach dobranych wg obciążenia. Jeżeli
projekt architektoniczny będzie przewidywał sufit podwieszany z pełnej płyty G-K
należy przewidzieć otwory rewizyjne wzdłuż całej trasy koryt co 1,5 m. W
przypadku braku zachowania ciągłości połączeń koryt metalowych należy połączyć
linką giętką LgY 4 mm2 . Cały system koryt połączyć z szyna wyrównawczą .
Pozostałe trasy wykonać w rurach giętkich karbowanych, przewody układać również
p/t do łączników i gniazd.
Oprawy oświetleniowe
Oprawy montować zgodnie z instrukcją dostarczoną wraz z urządzeniem. Wykorzystać
wszystkie fabrycznie przewidziane punkty montażowe, uszczelki itp.
Natężenie oświetlenia:
- rejestracja i gabinety lekarskie 500lx,
- korytarze i komunikacja 100-200lx,
- pomieszczenia socjalne 200lx,
Świetlówki liniowe trójpasmowe i kompaktowe.
Współczynnik oddawania barw źródeł światła Ra.>85
Temperatura barwowa świetlówek 3000K ( łazienki i pomieszczenia socjalne) oraz 4000
K ( pozostałe) .
Wykaz opraw oświetleniowych wg legendy na rysunkach.
Oprawy awaryjne wyposażone w moduł awaryjny z podtrzymaniem 1 h posiadający atest
CNBOP zgodnie z instrukcją montażu. Oprawy na rysunkach oznaczone zgodnie z
legendą. Oświetlenie dróg ewakuacyjnych zrealizowane za pomocą opraw montowanych
na ścanch lub suficie z piktogramem i czasem podtrzymania 1 h. Świetlówki 8-11 W .
Akumulatory Ni/Cd autotest.
Instalacja gniazd wtykowych ogólnych.
Gniazda wtykowe na wysokości 0,4 m od podłogi w recepcji , gabinetach lekarskich i
korytarzach oraz 1,4 m w łazienkach i pomieszczeniach socjalnych. Łączniki na
wysokości 1,4 m nad podłogą . W Łazienkach i pomieszczeniach socjalnych osprzęt
szczelny IP44 w pozostałych IP20. Gniazda 16 A/230-50Hz., łączniki o obciążalności
min. 10 A. Osprzęt biały w ramkach pojedynczych i wielokrotnych.
Ochrona od porażeń.
Ochronę przed dotykiem pośrednim stanowi samoczynne wyłączenie zasilania . W celu
zapewnienia skutecznej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym należy łączyc
zaciski ochronne aparatów i urządzeń z wydzieloną żyłą ochronną PE instalacji.
Wykonać instalację połączeń wyrównawczych łącząc bednarką ocynkowaną FeZn 30x4
mm wszystkie instalacje metalowe , koryta kablowe , metalowe schody, zaciski

System ProPublico © Datacomp

Strona: 7/24

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Przebudowa części pomieszczeń parteru istniejącego budynku o funkcji usług medycznych SP ZPOZ Poradnia dla dzieci

uziemiające aparatów. Instalację połączeń wyrównawczych połączyć z żyłą ochronną
instalacji elektrycznej wewnętrznej w rozdzielni głównej RG. Wodomierze
zbocznikować . W rozdzielni wykonać uziemienie przewodu PEN. Skuteczność i
kompletność systemu ochrony od porażeń sprawdzić pomiarem przed przekazaniem
instalacji użytkowania .
Protokół z pomiarów podpisany przez kierownika budowy wykonawcy zamieścić w
dokumentacji powykonawczej i przekazać inwestorowi.
Ochrona przepięć
W celu ochrony od przepięć atmosferycznych i łączeniowych zaprojektowano układ
ochronników w rozdzielni głównej i komputerowej. Urządzenia montować na szynach
zbiorczych rozdzielnic. Przewidziano ochronę klasy B+ C.
Instalacja uziemiająca i połączenia wyrównawcze.
Przewidziano wykonanie instalacji uziemiającej płaskownikiem ocynkowanym
stalowym FeZn 30x4 mm, do którego należy podłączyć:
- metalowe obudowy rozdzielnic,
- szyny Pe i N,
- stalowe rurociągi instalacji wody, co i gazu ( za pomocą obejm uziemiających
skręcanych) ,
- metalowe koryta kablowe .
W obudowie rozdzielni wykonać główną wyrównawczą, którą należy trwale
mechanicznie i elektrycznie połączyć z uziomem otokowym. W pomieszczeniach
wilgotnych ( toalety, socjalne) należy zamontować szyny wyrównawcze lokalne w
obudowie.
Do szyn wyrównawczych podłączone zostaną :
- szyna PE rozdzielnic, - części przewodzące konstrukcji budynku, ,
- rurociągi wodne,
- korytka metalowe, - połączenia główne należy wykonać przewodami miedzianymi
LgYżo 35 mm2 w izolacji żółto – zielonej. Zastosować obejmy na rury i złączki
rozgałęźne dobrane do średnicy przewodów wyrównawczych.
Próby montażowe
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i
pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres
podstawowych prób obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalacji,
- pomiar rezystancji izolacji odbiorników,
- pomiar impedancji pętli zwarcia,
- pomiar rezystancji uziemień,
- pomiar skuteczności ochrony p/poz.
Instalacja okablowania strukturalnego i dedykowanego
Projekt przewiduje porozprowadzanie instalacji okablowania strukturalnego pod
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tynkiem. Gniazda RJ 45 projektuje się w osprzęcie z szybką zabezpieczającą opas
gniazda.
Projekt przewiduje okablowanie strukturalne wykonane przewodami ekranowanymi FTP
kat. 6 oddzielnie dla każdego gniazda RJ 45.
Switch zlokalizowany będzie w pomieszczeniu rejestracji.
W okablowaniu poziomym maksymalna długość przebiegu kabla wynosi 90 m,
pomiędzy interfejsem użytkownika i punktem rozdzielczym.
Nie wolno w żadnym wypadku dopuścić do tego , by całkowita długość kabla pomiędzy
stanowiskiem roboczym i punktem rozdzielczym plus przyłączenie do sieciowego
sprzętu komputerowego przekroczyła 100 m ( kable krosowe, kabel przebiegu
poziomego i kabel stacyjny) .
Kable na całej długości od puszki na ścianie do punktu dystrybucyjnego powinny być
wolne od wsztukowań , zagnieceń i nacięć lub złamań. Żadne rozdzielanie par na dwa
kanału komunikacyjne nie może być wykonane w infrastrukturze okablowania . wszelkie
adaptacyjne ma współdzielonym wykorzystywaniu kanału transmisyjnego ( np.
rozdzielanie par) muszą być robione poaza infrastrukturą stałą systemu okablowania.
System musi być wykonany zgodnie z PN- EN 50173,4 – System okablowania
strukturalnego” . Okablowanie wykonane zgodnie z normą T1A/EIA - 568 - 6
Ochrona przeciwpożarowa
Charakterystyka techniczna i dane techniczne dot. klasy odporności pożarowej i
obciążenia ogniowego budynku podano w tomie – ARCHITEKTURA . W zakresie
instalacji elektroenergetycznych następujące parametry i cechy projektowanych instalacji
i urządzeń wpływają na bezpieczeństwo p/poz budynku:
a. wszystkie stosowane przewody ,aparaty i urządzenia muszą posiadać atesty
stosowalności w budownictwie B, przewody elektryczne muszą mieć izolację o
napięciu znamionowym 750 V , kable niskiego napięcia – izolację o napięciu
znamionowym 1000 V ,
b. przy wejściu do budynku we wnęce zamykanej przeszklonymi drzwiczkami ,
zaplombowanej szafki, umieszczony jest wyłącznik sterowniczy podłączony do
rozdzielni głównej budynku umożliwiający ręczne wyłączenie napięcia zasilania
po stronie średniego napięcia wszystkich hal , wyłącznik ten jest trwale
oznaczony widocznym napisem „ GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU”
c. na wypadek zaniku napięcia będą świeciły się oprawy oświetlenia awaryjnego (
bezpieczeństwa, ewakuacyjnego i kierunkowego) , zasilanie z własnych baterii
min. 1 h.
d. przejścia przewodów i kabli między strefami pożarowymi należy wykonać w
sposób zapewniający szczelność z użyciem środków ognioodpornych.
Instalacje wod-kan
Instalacje wody zimnej i ciepłej wykonać z rur warstwowych PEX/AL./PE w
systemie TIGRIS , rury łączyć zaprasowanymi złączkami z PPSU. W miejscach
podłączeń baterii i zaworów czerpalnych zastosować złączki metalowe gwintowane .
Przewody prowadzić w posadzkach oraz bruzdach ściennych. Wszystkie przejścia
rur przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych np. w postaci otulin
ze spienionego PE. Montaż rur wykonać zgodnie z instrukcją montażu producenta
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systemu.
Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PCV kielichowych, których złącza
należy uszczelnić przez założenie uszczelek gumowych typu wargowego. W dolnej
części pionu nr 1 zainstalować rewizje. Wszystkie przejścia rur przez przegrody
budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Przestrzenie między przewodami a
tulejami wypełnić szczeliwem.
Opis rozwiązań projektowych w poszczególnych pomieszczeniach
Pomieszczenie nr 0.05
- w miejscu wskazanym na rzucie zamontować umywalkę,
- ścieki z umywalki odprowadzić do istniejącej wewnętrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej wykorzystując podejście po zdemontowanej umywalce,
- zimną wodę użytkową doprowadzić do projektowanej umywalki poprzez
przedłużenie podejścia po zdemontowanej umywalce,
- podgrzew ciepłej wody użytkowej przewiduje się w elektrycznym przepływowym
ogrzewaczu wody o mocy 3,7 kW/230 V
Pomieszczenie 0.06
- w miejscu wskazanym na rzucie zamontować umywalkę,
- ścieki z umywalki odprowadzić do istniejącej wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej
wykorzystując podejście po zdemontowanym w pomieszczeniu nr 0.07
zlewozmywaku,
- zimną wodę użytkową doprowadzić z pomieszczenia 0.07 poprzez przedłużenie
podejścia po zdemontowanym zlewozmywaku,
- podgrzew ciepłej wody użytkowej przewiduje się w elektrycznym przepływowym
ogrzewaczu wody o mocy 3,7 kW/230 V ,
Pomieszczenie 0.07
- w miejscach wskazanych na rzucie zamontować umywalkę oraz zlewozmywak,
- ścieki z obu przyborów odprowadzić do istniejącej kanalizacji wykorzystując
podejście pod istniejąca umywalkę zamontowaną w pomieszczeniu nr 0.02,
- zimną wodę użytkową doprowadzić z pomieszczenia 0.02,
- podgrzew ciepłej wody użytkowej dla obu przyborów przewiduje się w
elektrycznym przepływowym ogrzewaczu wody zamontowanym szafce pod
zlewozmywakiem o mocy 3,7 kW /230 V,
Pomieszczenie nr 0.09
- w miejscu wskazanym w rzucie zamontować umywalkę,
- ścieki z umywalki odprowadzić do istniejącej wewnętrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej wykorzystując podejście pod istniejąca kratkę,
- zimną wodę uzytkową doprowadzic z pomieszczenia 0.10
- podgrzew ciepłej wody uzytkowej przewiduje się w elektrycznym przepływowym
ogrzewaczu wody o mocy 3,7 kW/230V,
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Pomieszczenie 0.13
- w miejscu starej umywalki zamontować zlewozmywak,
- wykorzystać istniejące podejście kanalizacji sanitarnej,
- ciepłą wodę użytkową doprowadzić z projektowanego podgrzewacza
pojemnościowego o mocy grzałki 1,5/230V
Pomieszczenie nr 0.14
- w miejscach wskazanych na rzucie zamontować umywalkę , brodzik oraz miskę
ustępową,
- ścieki z przyborów doprowadzić do istniejącej kanalizacji wykorzystując podejście
pod istniejąca miskę ustępową , którą należy zdemontować w miejscu wskazanym na
rzucie zamontować pion wentylacyjny ; pion wyprowadzić nad dach budynku .
- zimną wodę użytkową do przyborów doprowadzić z istniejącej w tym
pomieszczeniu wewnętrznej instalacji wodociągowej,
- ciepłą wodę użytkową doprowadzić z projektowanego podgrzewacza
pojemnościowego.
Instalacja c.o. – opis przyjętych rozwiązań
Pomieszczenie 0.02
- w miejscu wskazanym na rzucie zamontować grzejnik stalowy , panelowy (
podejściem dolnym : czynnik grzewczy do grzejnika doprowadzić rurami
miedzianymi z istniejącej wewnętrznej instalacji c.o. ( z istniejącego poziomu
przebiegającego pod grzejnikiem) rury łączyć lutem miękkim ; wielkość grzejnika
przedstawiono na rzucie.
Pomieszczenie 0.01
- w miejscu istniejącego grzejnika zamontować grzejnik stalowy ., panelowy ( z
podejściem dolnym) wykorzystać istniejące podejście pod grzejnik
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.2.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego
zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

3.3.

Miejsce realizacji: Przychodnia Lekarska Zduńska Wola ul. Mickiewicza 4

3.4.

Zamawiający żąda od wykonawcy dostarczenia do oferty o…świadczenia z wizji
lokalnej.

3.5.

Zamawiający informuje, że „ ślepy kosztorys” oraz dokumentację , które są
integralną częścią oferty należy odebrać od inwestora ( Zamawiającego) , bądź
zwrócić się z pismem do Zamawiającego o przesłanie go pocztą

4.
4.1.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH
JĄCYCH (ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7)

ZAMÓWIENIACH

UZUPEŁNIA-

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
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5.
5.1.

6.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 2 miesiące od daty udzielenia
zamówienia.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

SPOSOBU

6.1.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z
późn. zm.), spełniają warunki i wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

6.2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
Lp.

1

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie
dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania
warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie
spełnia.

3

Potencjał techniczny
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na
zasadzie spełnia/nie spełnia.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie
dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania
warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie
spełnia.
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6.3.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w
takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

6.4.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.

6.5.

Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których
mowa w pkt 6.4.

6.6.

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na
podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 1-11 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-5 ustawy Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

6.7.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

7.

7.1.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU
W
POSTĘPOWANIU
ORAZ
INNYCH
WYMAGANYCH
DOKUMENTÓW
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.),
należy przedłożyć:
Lp.

Wymagany dokument

1

Oświadczenie o spełnianiu warunków
Oświadczenie o spełnianiu warunków

2

Wykaz robót budowanych
Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu 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 i wartości, daty i miejsca wykonania oraz
z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających,
czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone

3

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz
z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami
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4

Wykaz osób
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 dla
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

5

Oświadczenie, że osoby posiadają wymagane uprawnienia
Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień

6

Opłacona polisa
Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

7

Określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania w
wykazie
Określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez
wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach
budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie

7.2.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24
ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn.
zm.), należy przedłożyć:
Lp.

Wymagany dokument

1

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

2

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej
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.

3

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
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decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
4

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS
Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i
społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

5

Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

6

Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych
dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego,
może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie
opisanego przez Zamawiającego warunku.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
8.
8.1.

PODWYKONAWSTWO
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
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9.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ
LUB
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

9.1.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia: 2014-05-21.

9.2.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 9.1, lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpatrywania.

9.3.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w pkt 9.1.

9.4.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła
zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na
tej stronie.

9.5.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę
specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest
udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

9.6.

Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w
ustawie Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.),
prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

9.7.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

9.8.

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą
elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

9.9.

Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z
zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

9.10. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
a: w zakresie formalnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
1
Włodzimierz Mosiński - tel.: ( ) 665 67 96 06,
b: w zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami
są:
1

Włodzimierz Mosiński - tel.: ( ) 665 67 96 06,
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10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
10.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 7 509.03 PLN (słownie: siedem
tysięcy pięćset dziewięć 03/100 PLN).
10.2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2014-05-28 do godz. 15:00.
10.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a: pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 88 1500 1676 1216
7004 0030 0000;
b: poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c: gwarancjach bankowych;
d: gwarancjach ubezpieczeniowych;
e: 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 (t.j. Dz. U. z dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
10.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
10.5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.
10.6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).
10.7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego .
10.8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10.9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez Zamawiającego.
10.10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
10.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.
U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.
907, z późn. zm.), lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn
nieleżących po jego stronie.
10.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
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a: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
b: zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy.
11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
11.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
11.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa
wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.
11.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
12.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
12.2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
12.3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
12.4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących
po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające
odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w
postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
12.5. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona
przez Wykonawcę
ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
12.6. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
12.7. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub
ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.
12.8. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno
ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę
(osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co
najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią
imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane. Można też odrębnie
ponumerować strony kopii kosztorysu ofertowego, który najlepiej spiąć (np.: w
skoroszycie miękkim) i dołączyć do oferty oddzielnie.
12.9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę
(osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
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12.10. Zawartość oferty: wypełniony formularz oferty oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia
wymienione w pkt 7 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
12.11. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem
Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta na: Przebudowa części
pomieszczeń parteru istniejącego budynku o funkcji usług medycznych SP ZPOZ
Poradnia dla dzieci NIE OTWIERAĆ przed: 2014-05-28 godz. 15:10”. Na wewnętrznej
kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej
oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
12.12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę
wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego
terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 12.11
oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
12.13. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być
udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej
kopercie oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).
13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
13.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: sekretariat SP ZPOZ
Zduńska Wola ul. Szadkowska 2 do dnia 2014-05-28 do godz. 15:00.
13.2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.
13.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2014-05-28 o godz. 15:10, w siedzibie Zamawiającego,
pokój nr sekretariat SP ZPOZ w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2.
13.4. Otwarcie ofert jest jawne.
13.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
13.6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofertach.
14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
14.1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN .
14.2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
15.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Nr

Nazwa kryterium
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1

Cena (koszt)

100 %

15.2. Punkty przyznawane za podane w pkt 15.1 kryteria będą liczone według następujących
wzorów:
Nr kryterium

Wzór

1

Cena (koszt)
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich
ofert
- Cof - cena podana w ofercie

15.3. Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji Przetargowej
zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za
wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
15.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z
zastrzeżeniem pkt 15.6, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
15.5. Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), lub pełnomocnictw albo jeżeli
złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w
art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn.
zm.), zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich
złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy
będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone
na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny spełniać warunki
określone w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.
907, z późn. zm.). Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie,
wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.
15.6. Zamawiający poprawia w ofercie:
a: oczywiste omyłki pisarskie,
b: oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c: inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia,
niepowodujące
istotnych
zmian
w
treści
oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
15.7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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15.8. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
15.9. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w
szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania
techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla
Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej
udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
15.10. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
15.11. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a: jest niezgodna z ustawą;
b: jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z
zastrzeżeniem pkt 15.6 lit. c.
c: jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
d: zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
e: została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
f: zawiera błędy w obliczeniu ceny;
g: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 15.6 lit. c;
h: jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
16. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
16.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i
została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
16.2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w
art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).
16.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie
zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko,
siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
b: Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne;
c: Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w
trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;
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d: terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), po którego upływie umowa
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
16.4. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 16.3 lit. a Zamawiający umieści na
stronie internetowej www.spzpoz-zdunskawola.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym
w swojej siedzibie.
16.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba
że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).
17. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
17.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art.
183 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), w
terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony
w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z
późn. zm.), albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy
będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią
okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.
U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).
17.2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego
Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie.
17.3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie.
17.4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy .
18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
18.1. W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie
jest wymagane.
19. ISTOTNE
DLA
STRON
POSTANOWIENIA,
KTÓRE
ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR
UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY
ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA
TAKICH WARUNKACH
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19.1. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
19.2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
20.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).
20.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.
907, z późn. zm.).
20.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a: wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o
cenę;
b: opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
c: wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
d: odrzucenia oferty odwołującego.
20.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
20.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
20.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów
określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 907, z późn. zm.).
20.7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).
20.8. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).
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20.9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
20.10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania Zamawiającego.
20.11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7
dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie
jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
21. POZOSTAŁE INFORMACJE
21.1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu
cywilnego.
Załącznikami do niniejszego dokumentu są:
Nr

Nazwa załącznika

1

Oświadczenie o spełnianiu warunków

2

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Nr

Nazwa dokumentu / wzoru

1

Szczegółowy opis zamówienia

2

Wzór oferty na roboty budowlane

3

Wzór umowy na roboty budowlane
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