Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 121044-2016 z dnia 2016-05-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ostrów Wielkopolski
Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest rozbudowa budynku Szpitala z
infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na alokowanie Oddziału
Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego,...
Termin składania ofert: 2016-05-30
Numer ogłoszenia: 67089 - 2016; data zamieszczenia: 02.06.2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 121044 - 2016 data 13.05.2016 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Limanowskiego 20/22, 63-400 Ostrów Wielkopolski, woj.
wielkopolskie, tel. 062 5951118, fax. 062 7362909.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4)..
• W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 03.06.2016 godzina 12:45, miejsce: Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej, ul. Limanowskiego 20/22, 63-400 Ostrów Wielkopolski, pokój nr 7
(Sekretariat) w Budynku Administracyjnym...
• W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu lub ofert: 08.06.2016 godzina 12:45, miejsce: Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej, ul. Limanowskiego 20/22, 63-400 Ostrów Wielkopolski, pokój nr 7
(Sekretariat) w Budynku Administracyjnym..
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.16)..
• W ogłoszeniu jest: IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania
projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. 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. Jeżeli oferta
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana,
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego,
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 2. Zamawiający nie przewiduje
zorganizowania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.
3. Zamawiający przewiduje wizję lokalną. Wizja lokalna odbędzie się dnia 19.05.2016 r.
Zainteresowani proszeni są o zjawienie się w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie
Dyrekcji Szpitala, pokój nr 7 (Administracja), w godzinach 07:00 - 15:00. 4. Kryteria oceny
ofert: a) Cena: Proporcje matematyczne wg wzoru: C=Cmin / Cbad x Kp x Wc gdzie: Cilość punktów przyznana danemu kryterium Cmin-najniższa cena spośród cen wszystkich
ofert Cbad-cena badanej oferty Kp-współczynnik proporcjonalności=100 Wc-waga
kryterium ceny=90% Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie
punktowana oferta proponująca najniższą cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia.
Oferta o najniższej cenie brutto-C=90 punktów, pozostałe oferty-ilość punktów wyliczona
według wzoru. b) Okres gwarancji: - do 36 miesięcy - 0% - 48 miesięcy - 5% - 60 i więcej
miesięcy - 10% Gdzie % rozumiemy jak pkt. Podstawą do oceny będzie czasokres
udzielanej gwarancji, zarówno dla wykonawców robót, jak i dostarczanych materiałów i

urządzeń, Wykonawca minimalnie może zaoferować okres gwarancji wynoszący 36
miesięcy. Jeżeli w składanej ofercie Wykonawca nie poda żadnego oferowanego okresu
gwarancji, to Zamawiający przyjmie, iż zaoferowano termin minimalny, tj. 36 miesięcy.
Zamawiający nie dopuszcza różnicowania okresu gwarancji dla poszczególnych prac i
materiałów. 5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub
ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który
zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z powyższym, odpowiada solidarnie z
Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6. Dopuszcza się ujęcie w ofercie
innych: materiałów, urządzeń i technologii, niż podane w dodatkach do SIWZ, pod
warunkiem zaproponowania przez Wykonawcę: materiałów, urządzeń i technologii, które
posiadają właściwości i cechy, a także parametry techniczne oraz wymagania funkcjonalne i
estetyczne, nie gorsze, niż określone w dodatkach do SIWZ. W tej sytuacji Zamawiający
wymaga, aby Wykonawca, który chce zastosować materiały, urządzenia i technologie inne
od wskazanych dodatkach do SIWZ wykazał ich równowartość poprzez przedłożenie
stosownych dokumentów, tzn.: pełne opisy techniczne rozwiązań równoważnych (typ,
producent, dane katalogowe, DTR-ki) wraz z niezbędnymi atestami i dokumentami
dopuszczającymi stosowanie materiałów w budownictwie oraz wykazać równoważność
materiałów i urządzeń zamiennych poprzez tabelaryczne porównanie podstawowych
parametrów danego materiału lub urządzenia ze wskazanym przez Zamawiającego w
ofercie. 7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 1) Zamawiający wymaga od
wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
wysokości 10 % wartości ofertowej (brutto) w następujących formach: pieniężnej,
poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowej,
gwarancji ubezpieczeniowej, 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 (Dz. U. Nr 42/2007, poz. 275 z późn. zm.). Zabezpieczenie Wykonawca
wnosi w jednej z form wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadku złożenia
zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej, Zamawiający wymaga, aby
w dokumencie znalazły się, co najmniej równoważne zapisy zgodnie z dodatkiem nr 8 do
SIWZ (wzór gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej). 2) Szczegółowe warunki i termin
zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone w
wzorze umowy. 3) Zabezpieczenie Wykonawca wnosi w jednej z form wymienionych w art.
148 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - najpóźniej w dniu podpisania umowy. 8.
Oferty zostaną otwarte w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ul. Limanowskiego
20/22 w Ostrowie Wielkopolskim (63-400 Ostrów Wielkopolski), w pokoju nr 113 w
Budynku Administracyjnym, dnia 03.06.2016 r. o godz. 13:00...
• W ogłoszeniu powinno być: IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące
finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. 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.
Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została
wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 2. Zamawiający nie
przewiduje zorganizowania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości

dotyczących SIWZ. 3. Zamawiający przewiduje wizję lokalną. Wizja lokalna odbędzie się
dnia 19.05.2016 r. Zainteresowani proszeni są o zjawienie się w siedzibie Zamawiającego w
Sekretariacie Dyrekcji Szpitala, pokój nr 7 (Administracja), w godzinach 07:00 - 15:00. 4.
Kryteria oceny ofert: a) Cena: Proporcje matematyczne wg wzoru: C=Cmin / Cbad x Kp x
Wc gdzie: C-ilość punktów przyznana danemu kryterium Cmin-najniższa cena spośród cen
wszystkich ofert Cbad-cena badanej oferty Kp-współczynnik proporcjonalności=100 Wcwaga kryterium ceny=90% Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie
punktowana oferta proponująca najniższą cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia.
Oferta o najniższej cenie brutto-C=90 punktów, pozostałe oferty-ilość punktów wyliczona
według wzoru. b) Okres gwarancji: - do 36 miesięcy - 0% - 48 miesięcy - 5% - 60 i więcej
miesięcy - 10% Gdzie % rozumiemy jak pkt. Podstawą do oceny będzie czasokres
udzielanej gwarancji, zarówno dla wykonawców robót, jak i dostarczanych materiałów i
urządzeń, Wykonawca minimalnie może zaoferować okres gwarancji wynoszący 36
miesięcy. Jeżeli w składanej ofercie Wykonawca nie poda żadnego oferowanego okresu
gwarancji, to Zamawiający przyjmie, iż zaoferowano termin minimalny, tj. 36 miesięcy.
Zamawiający nie dopuszcza różnicowania okresu gwarancji dla poszczególnych prac i
materiałów. 5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub
ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który
zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z powyższym, odpowiada solidarnie z
Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6. Dopuszcza się ujęcie w ofercie
innych: materiałów, urządzeń i technologii, niż podane w dodatkach do SIWZ, pod
warunkiem zaproponowania przez Wykonawcę: materiałów, urządzeń i technologii, które
posiadają właściwości i cechy, a także parametry techniczne oraz wymagania funkcjonalne i
estetyczne, nie gorsze, niż określone w dodatkach do SIWZ. W tej sytuacji Zamawiający
wymaga, aby Wykonawca, który chce zastosować materiały, urządzenia i technologie inne
od wskazanych dodatkach do SIWZ wykazał ich równowartość poprzez przedłożenie
stosownych dokumentów, tzn.: pełne opisy techniczne rozwiązań równoważnych (typ,
producent, dane katalogowe, DTR-ki) wraz z niezbędnymi atestami i dokumentami
dopuszczającymi stosowanie materiałów w budownictwie oraz wykazać równoważność
materiałów i urządzeń zamiennych poprzez tabelaryczne porównanie podstawowych
parametrów danego materiału lub urządzenia ze wskazanym przez Zamawiającego w
ofercie. 7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 1) Zamawiający wymaga od
wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
wysokości 10 % wartości ofertowej (brutto) w następujących formach: pieniężnej,
poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowej,
gwarancji ubezpieczeniowej, 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 (Dz. U. Nr 42/2007, poz. 275 z późn. zm.). Zabezpieczenie Wykonawca
wnosi w jednej z form wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadku złożenia
zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej, Zamawiający wymaga, aby
w dokumencie znalazły się, co najmniej równoważne zapisy zgodnie z dodatkiem nr 8 do
SIWZ (wzór gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej). 2) Szczegółowe warunki i termin
zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone w
wzorze umowy. 3) Zabezpieczenie Wykonawca wnosi w jednej z form wymienionych w art.
148 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - najpóźniej w dniu podpisania umowy. 8.

Oferty zostaną otwarte w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ul. Limanowskiego
20/22 w Ostrowie Wielkopolskim (63-400 Ostrów Wielkopolski), w pokoju nr 113 w
Budynku Administracyjnym, dnia 08.06.2016 r. o godz. 13:00..

