Ogłoszenie nr 301046 - 2016 z dnia 2016-08-12 r.
Nowy Wiśnicz: Wykonanie przebudowy oraz remontu budynków: SGZOZ w Nowym Wiśniczu oraz
Ośrodka Zdrowia w Królówce
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych
przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu,
krajowy numer identyfikacyjny 85176310100000, ul. ul. Podzamcze 4, 32720 Nowy Wiśnicz, woj.
małopolskie, państwo , tel. 14 612 87 92, e-mail , faks 14 612 87 92.
Adres strony internetowej (URL): www.przychodnia-wisnicz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
tak
www.przychodnia-wisnicz.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
tak
www.przychodnia-wisnicz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
tak
Inny sposób: pisemnie
Pod adres: Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu; 32 – 720
Nowy Wiśnicz, ul. Podzamcze 4
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie przebudowy oraz remontu
budynków: SGZOZ w Nowym Wiśniczu oraz Ośrodka Zdrowia w Królówce
Numer referencyjny: 2/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: ZADANIE 1: Przebudowa oraz remont części budynku SPGZOZ w Nowym Wiśniczu w celu
dostosowania budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych Zakres robót przewiduje: • rozbiórkę
fragmentu ścianki działowej w pomieszczeniu korytarza, • rozbiórkę fragmentu ściany klatki
schodowej w celu wykonania otworu o wym.140x200cm • montaż nadproża stalowego nad nowym
otworem, • rozbiórkę biegu schodowego 5x17/32, • wykonanie ścianki z bloczków do wysokości
spocznika, • wykonanie schodów 6x14.2/30.2 w przestrzeni korytarza, • rozbiórkę posadzki o wym.
163x140 cm na głębokości 5 cm, • montaż stolarki drzwiowej w przestrzeni holu, • demontaż
balustrady na kondygnacji pietra, • montaż platformy dźwigowej, • przebudowę fragmentu instalacji
elektrycznej, • remont barierek klatki schodowej, • wymiana ślusarki drzwiowej w holu, • remont
posadzki w przedsionku, • remont podestu wejściowego, • remont pochylni dla osób
niepełnosprawnych, • remont schodów wejściowych, • remont poręczy biegów schodowych,
podestów i pochylni, • remont okładzin ścian i posadzek w obrębie planowanej przebudowy. Zakres
robót przewiduje ponadto się remont istniejących oraz wykonanie nowego utwardzenia części działki
z użyciem betonowej, wibroprasowanej kostki brukowej na podbudowie z kruszywa łamanego,
ograniczonej betonowymi obrzeżami. Bezpośrednio obok wejścia do budynku projektuje się dwa
miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. ZADANIE 2: Przebudowa oraz remont części
budynku SPGZOZ w Nowym Wiśniczu Ośrodek Zdrowia w Królówce w celu dostosowania budynku dla
potrzeb osób niepełnosprawnych Zakres robót przewiduje: • rozbiórkę ścianek działowych w dwóch
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, • wykonanie nowych ścianek działowych z bloczków, •
montaż stolarki drzwiowej w przestrzeni holu i w pomieszczeniach higienicznosanitarnych, •
wymianę okładzin ścian z użyciem płytek ceramicznych, • wymianę posadzek z użyciem płytek
ceramicznych, • przebudowę instalacji wod.-kan. i elektrycznej z użyciem nowych materiałów, •

przebudowę instalacji C.O. z użyciem nowych materiałów, • montaż wyposażenia, • remont
istniejących oraz wykonanie nowego utwardzenia części działki z użyciem betonowej,
wibroprasowanej kostki brukowej na podbudowie z kruszywa łamanego, ograniczonej betonowymi
obrzeżami, • montaż pochylni dla osób niepełnosprawnych, • remont okładzin ścian i posadzek w
obrębie planowanej przebudowy.
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45410000-1, 45442180-2, 45431200-9, 45432130-4, 45330000-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 194325.50 Waluta: PLN
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 30/11/2016
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a. Minimalne warunki dotyczące doświadczenia wykonawcy: Wykonawca
wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: • w zakresie Zadania nr 1: wykonał w sposób
należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty
budowlane w zakresie remontu, przebudowy lub rozbudowy, o wartości nie niższej niż 100 000 zł
brutto każda; • w zakresie Zadania nr 2: wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie remontu, przebudowy

lub rozbudowy, o wartości nie niższej niż 50 000 zł brutto każda. UWAGA: Przez 1 robotę budowlaną
Zamawiający rozumie robotę wykonywaną przez Wykonawcę na podstawie jednej umowy. W
przypadku ubiegania się o zamówienie w obu częściach, warunek należy spełnić kumulatywnie;
Zamawiający w takim przypadku dopuszcza również wykazanie się wykonaniem co najmniej 2 robót
budowlanych w zakresie remontu, przebudowy lub rozbudowy, o wartości nie niższej niż 150 000 zł
brutto każda. b. Minimalne warunki dotyczące wykształcenia i kwalifikacji zawodowych osób
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia: Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub
będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, posiadającymi
wymagane uprawnienia budowlane tj.: • minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
UWAGA: W przypadku składania oferty wyłącznie na Zadanie 2 Zamawiający za wystarczające uzna
wykazanie dysponowaniem min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z
warunków określonych w pkt. III.1.3 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców bądź
wszyscy wykonawcy wspólnie. 9.5 Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim wypadku wykonawca musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. UWAGA! W odniesieniu do
warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane do
realizacji których te zdolności są wymagane.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości
lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY – według ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ. Pełnomocnictwo do
podpisania oferty w toczącym się postępowaniu (pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań w
imieniu Wykonawcy), dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez
Wykonawcę. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 (tj. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach) przekazuje
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: W zakresie Zadania nr 1: 4 000,00 zł PLN
(słownie: cztery tysiące 00/100) W zakresie Zadania nr 2: 1 500,00 PLN (słownie: tysiąc pięćset
00/100) Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: - w pieniądzu, na
rachunek Zamawiającego: BSR 11 8589 0006 0230 0610 1498 0005 lub - w poręczeniach bankowych
lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy
oszczędnościowo – kredytowej jest zawsze poręczeniem pieniężnym lub - w gwarancjach bankowych
lub - w gwarancjach ubezpieczeniowych lub - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Za datę wniesienia wadium
przelewem uważa się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego – Wadium powinno

wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert.
Wymagania dotyczące wadium wnoszonego w formie gwarancji i poręczeń: - nie budzące
wątpliwości, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty beneficjentowi/wierzycielowi
(Zamawiającemu) należności, w przypadku, gdy: • zleceniodawca/dłużnik (Wykonawca) w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, z
przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do
grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,
co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; •
oferta zleceniodawcy / dłużnika (Wykonawcy) została wybrana, a zleceniodawca/dłużnik
(Wykonawca) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie; • dłużnik (Wykonawca) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy; • zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie zleceniodawcy/dłużnika (Wykonawcy). • zobowiązanie
gwaranta/poręczyciela winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie
beneficjenta/wierzyciela (Zamawiającego), • gwarancja/poręczenie winny spełniać wymogi określone
we właściwych przepisach. Powyższe warunki muszą wynikać z gwarancji lub poręczenia. Wadium,
bez względu na sposób jego wniesienia, musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku
wniesienia wadium w pieniądzu na rachunek Zamawiającego zaleca się, aby Wykonawca dołączył do
oferty kopię dowodu dokonania przelewu. W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej
oryginał wadium wniesionego w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z ofertą w miejscu
składania ofert w osobnej kopercie natomiast kopię tego dokumentu, poświadczoną „za zgodność z
oryginałem” przez Wykonawcę, należy dołączyć do oferty.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:

nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) : nie
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena
60
Termin realizacji 40
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony): TAK
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, wyłącznie w sytuacji: konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, - konieczności
przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności
leżących po stronie Zamawiającego, - konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu robót ze
względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego, niezależne od niego, dotyczące np. braku
przygotowania / możliwości przekazania miejsca realizacji zamówienia z uwagi na istotne czynniki

uniemożliwiające podjęcie robót budowlanych, - zmiany sposobu realizacji zamówienia z
samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na realizację z udziałem podwykonawców lub zmiany
zakresu usług powierzonych podwykonawcom, z zastrzeżeniem, że podwykonawcy będą posiadać
właściwości niezbędne do realizacji zamówienia (dotyczy przypadku, w którym Wykonawca powierza
wykonanie części zamówienia podwykonawcom), a także zmiany sposobu realizacji zamówienia z
realizacji przy udziale podwykonawców na samodzielną realizację przez Wykonawcę, - zmiany lub
rezygnacji z podwykonawców wskazanych w §3 ust. 2 umowy (podwykonawców, na zasoby których
Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy - Prawo zamówień
publicznych), z zastrzeżeniem zapisów §3 ust. 3 umowy, - zmiany powszechnie obowiązujących
przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, - ustawowej zmiany stawek
podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający nie dopuszcza możliwości
zwiększenia wartości umowy, o której mowa w § 7 ust. 1 umowy, - zmiany cen w sytuacji, kiedy
zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego tzn. na cenę niższą - na pisemny wniosek jednej ze
Stron, - konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia
konieczności wykonania robót zamiennych, zamówień dodatkowych, jeśli konieczność wykonania
prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca, pod warunkiem wyrażania zgody przez Zamawiającego, - możliwość wprowadzenia
innych rozwiązań technologicznych usprawniających wykonanie przedmiotu zamówienia ze
względów technicznych lub finansowych z zastrzeżeniem, że zmiany nie mają istotnego wpływu na
pierwotne warunki udziału w postępowaniu oraz na pierwotny przedmiot zamówienia określony w
SIWZ oraz nie powodujących zwiększenia ceny. Niniejsza zmiana musi być zaakceptowana przez
Zamawiającego i Wykonawcę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 02/09/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: Przebudowa oraz remont części budynku SPGZOZ w Nowym Wiśniczu w celu
dostosowania budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Zakres robót przewiduje: • rozbiórkę fragmentu ścianki działowej w pomieszczeniu
korytarza, • rozbiórkę fragmentu ściany klatki schodowej w celu wykonania otworu o
wym.140x200cm • montaż nadproża stalowego nad nowym otworem, • rozbiórkę biegu schodowego
5x17/32, • wykonanie ścianki z bloczków do wysokości spocznika, • wykonanie schodów 6x14.2/30.2
w przestrzeni korytarza, • rozbiórkę posadzki o wym. 163x140 cm na głębokości 5 cm, • montaż
stolarki drzwiowej w przestrzeni holu, • demontaż balustrady na kondygnacji pietra, • montaż
platformy dźwigowej, • przebudowę fragmentu instalacji elektrycznej, • remont barierek klatki
schodowej, • wymiana ślusarki drzwiowej w holu, • remont posadzki w przedsionku, • remont
podestu wejściowego, • remont pochylni dla osób niepełnosprawnych, • remont schodów
wejściowych, • remont poręczy biegów schodowych, podestów i pochylni, • remont okładzin ścian i
posadzek w obrębie planowanej przebudowy. Zakres robót przewiduje ponadto się remont
istniejących oraz wykonanie nowego utwardzenia części działki z użyciem betonowej,
wibroprasowanej kostki brukowej na podbudowie z kruszywa łamanego, ograniczonej betonowymi
obrzeżami. Bezpośrednio obok wejścia do budynku projektuje się dwa miejsca postojowe dla osób
niepełnosprawnych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7, 45410000-1, 45442180-2, 45431200-9,

45432130-4,
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 141881.61 Waluta: PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/11/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
Cena
60
Termin realizacji
40
Część nr: 2 Nazwa: Przebudowa oraz remont części budynku SPGZOZ w Nowym Wiśniczu Ośrodek
Zdrowia w Królówce w celu dostosowania budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Zakres robót przewiduje: • rozbiórkę ścianek działowych w dwóch pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych, • wykonanie nowych ścianek działowych z bloczków, • montaż stolarki
drzwiowej w przestrzeni holu i w pomieszczeniach higienicznosanitarnych, • wymianę okładzin ścian
z użyciem płytek ceramicznych, • wymianę posadzek z użyciem płytek ceramicznych, • przebudowę
instalacji wod.-kan. i elektrycznej z użyciem nowych materiałów, • przebudowę instalacji C.O. z
użyciem nowych materiałów, • montaż wyposażenia, • remont istniejących oraz wykonanie nowego
utwardzenia części działki z użyciem betonowej, wibroprasowanej kostki brukowej na podbudowie z
kruszywa łamanego, ograniczonej betonowymi obrzeżami, • montaż pochylni dla osób
niepełnosprawnych, • remont okładzin ścian i posadzek w obrębie planowanej przebudowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7, 45410000-1, 45442180-2, 45431200-9,
45432130-4, 45330000-9,
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 141881.61 Waluta: PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/11/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
Cena
60
Termin realizacji
40

