
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznej - „Głęboka modernizacja oraz zwiększenie
udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego im. dr.

Józefa Rostka”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Rejonowy w Raciborzu

1.3.) Oddział zamawiającego: Zamówienia Publiczne

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276225587

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gamowska 3

1.5.2.) Miejscowość: Racibórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpital-raciborz.org

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-raciborz.org

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznej - „Głęboka modernizacja oraz zwiększenie
udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego im. dr.
Józefa Rostka”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5eb8a942-6946-11ec-ae77-fe331fedffdc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00337655/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-30 10:02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń
między Zamawiającym, a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp,
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej
rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730). Ofertę, oświadczenia, o
których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie
dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach.txt,.rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt1. ze
szczególnym wskazaniem na pdf. 
Pozostałe informacje zawiera pkt. t ust.2 SWZ . www.miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Miniportalu
https://miniportal.uzp.gov.pl , ePuapu oraz poczty elektronicznej.
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują droga elektroniczną za
pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez
miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP postępowania).
Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i wniosków) może
również odbywać się za pomocą poczty elektronicznej, email: przetargi@szpital-raciborz.org.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP oferty lub wniosku” oraz do
„Formularza do komunikacji”. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania
dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).Maksymalny
rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. Za datę
przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
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elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania, jako
załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich
postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki
Postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 2016 Nr 119 poz. 1) – dalej RODO.
1. Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych jest Szpital Rejo-nowy w
Raciborzu, ul. Gamowska 3. 
2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z wyznaczonym
przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iodo@szpital-raciborz.org
3. Państwa dane są przetwarzane w zdecydowanej większości w celu realizacji zadań świadczo-nych
przez Szpital Rejonowy w Raciborzu, na podstawie obowiązujących przepisów prawa dotyczących
ustawowych zadań publicznych. W większości przypadków przetwarzanie da-nych osobowych wynika
z przepisów prawa, a ich podawanie przez Państwa jest obowiązko-we. W niektórych sprawach
podawanie danych może być dobrowolne i wtedy zostają Pań-stwo o tym poinformowani.
4. W celu realizacji usług innych niż wykonywanie obowiązku prawnego, Państwa dane osobo-we nie
będą przetwarzane bez dobrowolnej i świadomej zgody.
5. W celu prawidłowej realizacji usługi, Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
6. W szczególnych przypadkach Państwa dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar
Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej. Szpital Rejonowy informuje, że w tym celu zostały
zastosowane zabezpieczenia chroniące Państwa dane osobowe przed ujawnieniem osobom trzecim.
7. Dane osobowe po zrealizowaniu celu ich przetwarzania będą przechowywane przez okres
wynikający z przepisów prawa. W szczególności okresy przechowywania dokumentacji wy-nikają z
kategorii archiwalnej określonej szczególnymi przepisami lub z umów dotyczących finansowania
projektów unijnych.
8. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, a także uzyskania ich kopii, o ile nie ogranicza tego przepis prawa na
podstawie którego, Państwa dane są przetwarzane.
9. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, mają Państwo prawo do jej wycofa-nia lub
wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma
wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
10. Mają Państwo także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administra-tora,
o ile nie ogranicza tego przepis prawa, na podstawie którego Państwa dane są przetwa-rzane.
11. Administrator informuje, że o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
Państwa danych osobowych, wywołujących skutki prawne, przysługuje Pań-stwu prawo do
zakwestionowania tej decyzji, wyrażenia własnego stanowiska i uzyskania in-terwencji ludzkiej w
procesie podejmowania tej decyzji.
12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
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4.1.2.) Numer referencyjny: 26/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji budowlanej i technicznej we wszystkich
branżach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. "Głęboka modernizacja oraz
zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala
Rejonowego im. Józefa Rostka". 
Zakres zadania obejmuje :
a) pozyskanie mapy do celów projektowych
b) opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznej we wszystkich branżach,
c) opracowanie przedmiarów, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót,
d) pozyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń w tym pozwolenia na budowę (jeżeli będą
konieczne),
e) świadczenie nadzoru autorskiego nad realizacją budowy. 
Opracowanie dokumentacji będzie następowało w dwóch etapach:
● Etap I obejmuje opracowanie dokumentacji w następującym zakresie:
Blok D
- docieplenie ścian zewnętrznych przy użyciu płyt styropianowych grafitowych gr. 10 cm
wykończonych metodą bezspoinową i tynkiem strukturalnym z zachowaniem istniejącej
kolorystyki, 
- docieplenie cokołu styropianem gr. 10cm, 
- wymianę okien aluminiowych na PCV, trójszybowe, z nawiewnikami ciśnieniowymi,
- wymianę drzwi aluminiowych zewnętrznych (wg. wskazań zamawiającego)
- wymianię drzwi przy podjeździe dla karetek 
- wymianę drzwi drewnianych w ścianach zewnętrznych – 3 szt. (wg. wskazań Zamawiającego).
- wymianę naświetli znajdujących się na dachu, które doświetlają korytarz na piętrze. 
- przeanalizowanie możliwości wymiany lub modernizacji fasady szklanej znajdującej się w holu
głównym w klatce schodowej. 
- ocieplenie stropodachu przy użyciu wełny mineralnej gr.18 cm ułożonej na stropie w
przestrzeni pustki powietrznej.
- modernizacja instalacji c.o 
Pozostałe bloki:
- modernizacja instalacji oświetleniowej (B+F ), C, (A+E ), (H+G ), (J+I ), B2, tlenownia TL,
zakaźny Z, budynek odpadów medycznych, istniejąca kotłownia (w zakresie pomieszczeń
biurowych).
- ocieplenie stropodachów bloków D, B, A, H i C.
- remont zadaszenia o konstrukcji stalowej nad wejściem głównym do bloku D (wymiana drzwi
przy podjeździe dla karetek).

● Etap II – obejmuje:
- Aktualizację dokumentacji dotyczącej budowy budynku kotłowni gazowo-olejowej z instalacją
gruntowych pomp ciepła oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
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- Modernizację źródła ciepła oraz instalacji ciepłej wody użytkowej,
- Montaż paneli fotowoltaicznych
- System zarządzania energią.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 8 i 10-13 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 230 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin opracowania dokumentacji budowlanej i technicznej dla Etapu I -
Bloku D

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin opracowania dokumentacji budowlanej i technicznej dla Etapu I -
pozostałe bloki

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin opracowania dokumentacji budowlanej i technicznej dla etapu II

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
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5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
a) dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa tego warunku udziału w postępowaniu.

b) dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa tego warunku udziału w postępowaniu.

c) dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa tego warunku udziału w postępowaniu.

4) dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykonanych usług:
należy złożyć wykaz usług (załącznik nr 4 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu dat
wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane, lub są wykonywane z
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał :
- 1 usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy, przebudowy lub remontu
obiektu kubaturowego zawierającego gruntowe pompy ciepła oraz instalację fotowoltaiczną o
mocy min. 400 kW. 

Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane
w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane należycie.
Dowodami są referencje oraz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego
usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. 
b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego:
Należy złożyć wykaz osób (załącznik nr 3 do SWZ), które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 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.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:

1)Projektant w specjalności architektonicznej- Zamawiający wymaga, aby osoba wskazana na to
stanowisko posiadała min. 5 letnie doświadczenie, licząc od daty uzyskania uprawnień
budowlanych, uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej 
2)Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej- Zamawiający wymaga, aby osoba
wskazana na to stanowisko posiadała min. 5 letnie doświadczenie, licząc od daty uzyskania
uprawnień budowlanych, uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej. 
3)Projektant w specjalności instalacyjnej - Zamawiający wymaga, aby osoba wskazana na to
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stanowisko posiadała min. 5 letnie doświadczenie, licząc od daty uzyskania uprawnień
budowlanych, uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych.
4)Projektant w specjalności elektrycznej - Zamawiający wymaga, aby osoba wskaza-na to
stanowisko posiadała min. 5 letnie doświadczenie, licząc od daty uzyskania uprawnień
budowlanych, uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycz-nych.
5)Projektant w specjalności niskoprądowej- Zamawiający wymaga, aby osoba wska-zana na to
stanowisko posiadała min. 5 letnie doświadczenie, licząc od daty uzyskania uprawnień
budowlanych, stosowne uprawnienia budowlane do projektowania .
6)Geolog – posiadający stosowne uprawnienia zawodowe.

Wykonawca winien zapewnić również innych specjalistów, którzy będą niezbędni do realizacji
przedmiotu zamówienia. 

Dla wykazanych osób należy złożyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby
posiadają wymagane wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe oraz przynależą do właściwej
izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane - na
załączniku nr 3 do SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: a) wykaz usług (załącznik nr 4) wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich trzech 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 usługi były wykonane, lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających
czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź
inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane a jeżeli Wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3
miesięcy,
b) wykaz osób (załącznik nr 3), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 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.
c) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5) ustawy, Pzp, o braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (tj. Dz. U. Z 2020 r. poz. 1076 i 1086 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną
ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do SWZ),
d) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.1 pkt.4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00337655/01 z dnia 2021-12-30

2021-12-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi



6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
a)W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze
(konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
b) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej
oferty przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum, spółkę cywilną).
c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie
dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki
wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
d) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłożą wraz z ofertą
stosowne pełnomocnictwo. Nie dotyczy to spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do
występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy
wspólnicy podpiszą ofertę.
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, może wynikać albo z dokumentu pod taką nazwą
albo z umowy podmiotów wspólnie składających ofertę (dołączonej do oferty).
e) Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
f) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców,
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (żaden z Wykonawców
wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania, co oznacza, iż
oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną;
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego
warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie).
g) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub do-
świadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługę, do realizacji, których te zdolności są
wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamó-wienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszcze-gólni
Wykonawcy.
h) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jeżeli dokumenty potwierdzające spełnienie
warunków będą określały wartość w walucie obcej to Zamawiający przeliczy tą wartość na PLN
wg średniego kursu NBP na dzień, którego określona wartość się odnosi (np. zakończenie
realizacji robót).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w niżej
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wymienionych przypadkach:
1) Zmiany mające wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy - możliwa jest zmiana terminu
wykonania umowy ze względu na:
- oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp.
wymagane obowiązującymi przepisami prawa, o ile okres wyczekiwania Wykonawcy nie wynika
z braku podjęcia niezwłocznie lub wadliwego wykonywania przez Wykonawcę czynności
niezbędnych do zainicjowania oraz prawidłowego przeprowadzenia właściwego postępowania
celem uzyskania wskazanych powyżej niezbędnych opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., o
okres oczekiwania wykraczający poza termin wynikający z przepisów zobowiązanego do
wydania opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp.
- działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania
nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;
- zmiany stanu prawnego mające wpływ na realizację zadania.
2) Zmiany mające wpływ na wysokość wynagrodzenia - zmiana stawki podatku od towarów i
usług (VAT).
2. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy
opisać w „Protokole konieczności”, który wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
3. Wszelkie zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej (aneksu) pod
rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-18 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 2016 Nr 119 poz. 1) – dalej RODO. 1.	Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych jest Szpital Rejo-nowy w Raciborzu, ul. Gamowska 3.  2.	W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iodo@szpital-raciborz.org 3.	Państwa dane są przetwarzane w zdecydowanej większości w celu realizacji zadań świadczo-nych przez Szpital Rejonowy w Raciborzu, na podstawie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ustawowych zadań publicznych. W większości przypadków przetwarzanie da-nych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez Państwa jest obowiązko-we. W niektórych sprawach podawanie danych może być dobrowolne i wtedy zostają Pań-stwo o tym poinformowani. 4.	W celu realizacji usług innych niż wykonywanie obowiązku prawnego, Państwa dane osobo-we nie będą przetwarzane bez dobrowolnej i świadomej zgody. 5.	W celu prawidłowej realizacji usługi, Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 6.	W szczególnych przypadkach Państwa dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej. Szpital Rejonowy informuje, że w tym celu zostały zastosowane zabezpieczenia chroniące Państwa dane osobowe przed ujawnieniem osobom trzecim. 7.	Dane osobowe po zrealizowaniu celu ich przetwarzania będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa. W szczególności okresy przechowywania dokumentacji wy-nikają z kategorii archiwalnej określonej szczególnymi przepisami lub z umów dotyczących finansowania projektów unijnych. 8.	Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania, a także uzyskania ich kopii, o ile nie ogranicza tego przepis prawa na podstawie którego, Państwa dane są przetwarzane. 9.	W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, mają Państwo prawo do jej wycofa-nia lub wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 10.	Mają Państwo także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administra-tora, o ile nie ogranicza tego przepis prawa, na podstawie którego Państwa dane są przetwa-rzane. 11.	Administrator informuje, że o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu Państwa danych osobowych, wywołujących skutki prawne, przysługuje Pań-stwu prawo do zakwestionowania tej decyzji, wyrażenia własnego stanowiska i uzyskania in-terwencji ludzkiej w procesie podejmowania tej decyzji. 12.	Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
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