Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.przychodnia-wisnicz.pl

Nowy Wiśnicz: Wykonanie przebudowy oraz remontu budynków:
SGZOZ w Nowym Wiśniczu oraz Ośrodka Zdrowia w Królówce
Numer ogłoszenia: 139623 - 2016; data zamieszczenia: 15.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym
Wiśniczu , ul. Podzamcze 4, 32-720 Nowy Wiśnicz, woj. małopolskie, tel. 14 612 87 92, faks 14 612
87 92.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.przychodnia-wisnicz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie przebudowy oraz remontu
budynków: SGZOZ w Nowym Wiśniczu oraz Ośrodka Zdrowia w Królówce.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4)

Określenie

przedmiotu

oraz

wielkości

lub

zakresu

zamówienia: ZADANIE

1:

Przebudowa oraz remont części budynku SPGZOZ w Nowym Wiśniczu w celu dostosowania
budynku dla potrzeb 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; ZADANIE 3: Przebudowa części budynku SPGZOZ w Nowym
Wiśniczu.
II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających



Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6)

Wspólny

Słownik

Zamówień

(CPV): 45.00.00.00-7,

45.41.00.00-1,

45.44.21.80-2,

45.43.12.00-9, 45.33.00.00-9, 44.52.61.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. 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) 2. 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.). 3. 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. 4. 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: a. 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; b. oferta zleceniodawcy /
dłużnika (Wykonawcy) została wybrana, a zleceniodawca/dłużnik (Wykonawca) odmówił podpisania
umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; c. dłużnik
(Wykonawca) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; d. zawarcie

umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
zleceniodawcy/dłużnika
nieodwołalne,

(Wykonawcy).

bezwarunkowe

i

e.

płatne

zobowiązanie
na

pierwsze

gwaranta/poręczyciela
żądanie

winno

być

beneficjenta/wierzyciela

(Zamawiającego), f. gwarancja/poręczenie winny spełniać wymogi określone we właściwych
przepisach. Powyższe warunki muszą wynikać z gwarancji lub poręczenia
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



Zamawiający nie opisuje sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca winien wykazać, 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 zasadami sztuki
budowlanej 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



III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



Zamawiający nie opisuje sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż
dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego
zamówienia, posiadającymi prawo wykonywania zawodu oraz 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.W przypadku składania oferty 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


III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie

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

W

CELU

POTWIERDZENIA

SPEŁNIANIA

WARUNKÓW

UDZIAŁU

W

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
należy przedłożyć:


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;



wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;



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

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;



aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



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 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;



aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia 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;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) 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;



nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY - według ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ. 2.
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.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:


1 - Cena - 80



2 - Termin wykonania - 20
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków 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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.przychodnia-wisnicz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny
Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu, 32 - 720 Nowy Wiśnicz, ul.
Podzamcze 4.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 01.08.2016 godzina 09:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu; 32 - 720 Nowy Wiśnicz, ul. Podzamcze 4 - administracja.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy 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

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ZADANIE 1: Przebudowa oraz remont części budynku SPGZOZ w Nowym
Wiśniczu w celu dostosowania budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 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): 45.00.00.00-7, 45.41.00.00-1, 45.44.21.80-2,
45.43.12.00-9, 45.43.21.30-4.



3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2016.


4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o

1. Cena - 80

o

2. Termin wykonania - 20

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ZADANIE 2: Przebudowa oraz remont części budynku SPGZOZ w Nowym
Wiśniczu Ośrodek Zdrowia w Królówce w celu dostosowania budynku dla potrzeb osób
niepełnosprawnych.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 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): 45.00.00.00-7, 45.41.00.00-1, 45.44.21.80-2,
45.43.12.00-9, 45.43.21.30-4, 45.33.00.00-9.



3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2016.


4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o

1. Cena - 80

o

2. Termin wykonania - 20

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: ZADANIE 3: Przebudowa części budynku SPGZOZ w Nowym Wiśniczu.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót przewiduje:
- rozbiórkę fragmentu podmurówki, - rozbiórkę murowanych filarów, - rozbiórkę części
stropodachu, - wykonanie dachu na istniejącym stropodachu..




2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 44.52.61.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2016.



4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o

1. Cena - 80

o

2. Termin wykonania - 20

