
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.skarszewy.pl/ zakładka zamówienia publiczne/ jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego.

Skarszewy: Wykonanie sieci teleinformatycznej (sieć internetowa i

telefoniczna) w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach

Numer ogłoszenia: 224689 - 2013; data zamieszczenia: 25.10.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Zdrowia , ul. Dworcowa 11, 83-250 Skarszewy, woj. brak, tel. 058 588

24 93, faks 058 588 24 93.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.skarszewy.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 sieci teleinformatycznej (sieć internetowa i

telefoniczna) w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest

wykonanie sieci teleinformatycznej (sieć internetowa i telefoniczna) w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w

Skarszewach w ramach projektu p.n. Rozbudowa GOZ Skarszewy oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego

do GOZ Skarszewy i filii w Pogódkach - Zdrowsze jutro. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa

Pomorskiego na lata 2007 - 2013. Osi Priorytetowej 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie,

Działania 9.2. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia. 2. Zakres przedmiotu zamówienia: Przedmiotem

zamówienia jest wykonanie sieci teleinformatycznej (sieć internetowa i telefoniczna) w nowopowstającej

przybudówce na parterze budynku oraz integracja jej z istniejącą siecią na parterze i piętrze Gminnego Ośrodka

Zdrowia w Skarszewach. Zakres robót przy wykonaniu sieci teleinformatycznej: 1) zakup, dostarczenie na miejsce

robót i wbudowanie wszystkich materiałów niezbędnych dla prawidłowej realizacji objętych projektem prac, 2)

roboty montażowe i instalacyjne przy instalacji okablowania UTP oraz elektrycznej, 3) wykonanie niezbędnych

prób i pomiarów, 4) prace porządkowe oraz wywóz i utylizacja odpadów budowlanych, 5) wykonanie pełnej

dokumentacji powykonawczej, w tym pomiarów elektrycznych. 2.1. Wykonanie prac związanych z wykonaniem

sieci teleinformatycznej: a) Trasowanie: Trasowanie koryt dla okablowania strukturalnego należy przeprowadzić
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zgodnie z projektem ale z uwzględnieniem rzeczywistej konstrukcji budynku, wyposażenia pomieszczeń oraz tak,

aby uniknąć uszkodzenia lub kolizji z innymi istniejącymi instalacjami. Trasy instalacji powinny być przejrzyste,

proste i dostępne dla ewentualnej konserwacji i remontów. Trasy te muszą przebiegać w liniach prostych,

pionowych lub poziomych. b) Układanie kanałów: Listwy (kanały ) instalacyjne należy układać i mocować do ścian

przy użyciu plastykowych kołków rozporowych. W przypadku widocznych nierówności powierzchni ścian, widoczne

szczeliny pomiędzy ułożonymi kanałami a ścianą należy w sposób estetyczny wypełnić białym silikonem

budowlanym. Zmiany kierunku trasy kanałów należy wykonywać z wykorzystaniem systemowych kształtek o

wymiarach zgodnych z wymiarami kanału, takich jak: łączniki proste, kątowe, narożniki wewnętrzne i zewnętrzne,

zaślepki końcowe itp. Niedopuszczalne jest łączenie kanałów na styk lub kształtowanie zmian kierunku trasy

poprzez doginanie na gorąco elementów kanału lub pokrywy, c) Układanie i mocowanie przewodów: Przewody

układane w kanałach układać należy bez mocowania, w sposób swobodny ale bez nadmiernych skręceń, zapętleń

i krzyżowania się przewodów sąsiednich. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodów powinny być łagodne.

Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżki wystarczające do prawidłowego ich /zaterminowania/

i ewentualnego ich późniejszego wyjmowania wraz z modułem RJ45 dla sprawdzenia lub kontroli połączeń, bez

powodowania naprężeń w złączu szczelinowym IDC modułu RJ45. Zabrania się bezpośredniego układania

przewodów UTP w wykonanych w ścianach/stropach otworach po przebiciach. Należy stosować rury osłonowe w

takich przejściach. d) Łączenie przewodów: Z zasady przewodów UTP kat 5e nie należy łączyć. W przypadku

jednak konieczności wykonania takiego połączenia (np. dla połączenia starego istniejącego okablowania z nowym)

stosować atestowane łączniki gwarantujące utrzymanie parametrów dla przepustowości wymaganej kategorii

okablowania. 3. Roboty będą wykonywane w warunkach utrudnionych. Roboty będą prowadzone w czynnym

obiekcie użyteczności publicznej i z tego względu nie mogą mieć żadnego negatywnego wpływu na pracę GOZ

oraz przyjmowanie interesantów. Do składowania materiałów oraz wykonywania niezbędnych prac

przygotowawczych Zamawiający wskaże i udostępni Wykonawcy pomieszczenie, które będzie zamykane.

Ewentualny gruz i materiały pochodzące z prowadzonych prac będą musiały być na bieżąco wywożone, nie będą

mogły być składowane na terenie obiektu. 4. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 10 - Przedmiar

robót, załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa wraz z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Z

uwagi na to, że Zamawiający przyjął rozliczenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca

musi skalkulować wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia wynikające wprost z dokumentacji

projektowej (zał. nr 11 do SIWZ), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (zał. nr 10 do SIWZ), jak

również w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. 5. Wymagany okres gwarancji i rękojmi:

min. 3 lata. Wzór dokumentu gwarancyjnego stanowi załącznik nr 12 do SIWZ. 6. Wszystkie materiały i urządzenia

niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu

zamówienia muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w

budownictwie, określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymogom, jakie zostały określone w

STWiOR. Wykonawca zobowiązany będzie, na żądanie Zamawiającego do okazania w stosunku do wskazanych

materiałów: certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą

przenoszącą europejskie normy zharmonizowane lub aprobatę techniczną. Wykonawca po ukończeniu robót

zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego dokumentacji powykonawczej w ilości
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trzech egzemplarzy w wersji papierowych i w jednym egzemplarzu na płycie CD. 7. Wszędzie tam, gdzie przy

opisie przedmiotu zamówienia lub w dokumentacji, o której mowa w ust. 6 niniejszego rozdziału, powołane są

normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, bądź wskazane są znaki towarowe, parametry

lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), postanowienia te należy traktować jako przykładowe,

a Wykonawca ma każdorazowo prawo zastosowania rozwiązania równoważnego z zastrzeżeniem, iż

zaproponowane rozwiązania równoważne muszą spełniać co najmniej założenia projektowe. W takiej sytuacji

Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały. Złożone przez

Wykonawcę wraz z ofertą wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji

projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego

decyzji o odrzuceniu oferty z powodu /nierównoważności/ zaproponowanych /zamienników/. UWAGA Wskazane

jest, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej w terenie w celu zapoznania się ze stanem technicznym budynku oraz

uwarunkowaniami terenowymi. Zamawiający informuje, iż wizji lokalnej można dokonać w dniu 06.11.2013r w

siedzibie Zamawiającego w godz. od 8:00 do 18:00..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0, 45.31.10.00-0, 45.31.40.00-1, 45.31.11.00-1,

45.31.43.20-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca

zobowiązany jest do wniesienia wadium na przedmiot zamówienia w wysokości 800,00 zł brutto (słownie:

osiemset złotych 00/100) najpóźniej w dniu składania ofert. 3. Wadium winno zostać wniesione przed upływem

terminu składania ofert. Nie wniesienie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub

wniesienie wadium po tym terminie skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy. 4. Wadium może być wniesione

w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach

spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy winno być poręczeniem pieniężnym,

c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty,

o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.

109 poz. 1158 z późniejszymi zmianami). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek

Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach nr konta Bank Spółdzielczy Starogard Gdański o/ Skarszewy 84

8340 0001 0100 1977 2000 0001. W tytule należy podać: /Wadium w postępowaniu na wykonanie sieci

teleinformatycznej (sieć internetowa i telefoniczna) w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach/

Będzie ono przechowywane na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Datą wniesienia wadium jest data uznania
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rachunku Zamawiającego przy czym należy pamiętać, że wadium jest wniesione należycie w dniu i o godzinie

obciążenia rachunku Zamawiającego, a nie w dniu i o godzinie dokonania przelewu przez Wykonawcę. Wadium

musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed terminem składania ofert. 6. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w

pieniądzu, to potwierdzenie dokonania przelewu na konto Zamawiającego (oryginał lub kopia potwierdzona za

zgodność z oryginałem), jako dowód wniesienia wadium, należy załączyć do oferty jako kolejną jej stronę. 7.

Wadium wnoszone w: a) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -

kredytowej, b) gwarancjach bankowych, c) gwarancjach ubezpieczeniowych, d) poręczeniach udzielanych przez

podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz. U. 109 poz. 1158 z późniejszymi zmianami). Powinno być ważne przez okres związania

ofertą oraz należy złożyć w opisanej kopercie wraz z ofertą. Zaleca się aby potwierdzoną za zgodność z

oryginałem kserokopię w/w dokumentu, dołączyć do oferty. 8. Zwrotu wadium (a w przypadku wniesienia wadium

w formie pieniężnej - dyspozycję do banku) Zamawiający dokona niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, z

wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza: a) po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub b) po unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia. 9. Zamawiający zatrzymuje

wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy

Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw,

chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 10. Wykonawcy, którego oferta została

wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu

zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli jest wymagane). 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium

na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zgodnie z art.

46 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono

wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13.

Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wskazany przez Wykonawcę. 14. Zamawiający zatrzyma

wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w

sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia

należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy.

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

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia wyżej

wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia o
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spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień

publicznych, o którym mowa w rozdz. IX ust.1 pkt. 1 SIWZ (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2

do SIWZ).

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w

sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: - minimum 2 roboty

budowlane odpowiadające swym rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot

zamówienia - wymiana instalacji teletechnicznej oraz telekomunikacyjnej o wartości nie mniejszej niż

20.000,00 zł każda; Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie

przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, o którym mowa w rozdz. IX ust.1 pkt. 1

SIWZ (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ) oraz dokumentów, o których mowa w rozdz.

IX ust. 1 pkt. 2 SIWZ (wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 5 do SIWZ),

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia wyżej

wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia o

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień

publicznych, o którym mowa w rozdz. IX ust.1 pkt. 1 SIWZ (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2

do SIWZ).

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami

uczestniczącymi w wykonywaniu zamówienia: a) osoba posiadająca ważne świadectwa kwalifikacyjne

pomiarowe serii /E/ i /D/ (tzw. SEP) oraz odpowiednie uprawnienia do wykonania pomiarów

skuteczności ochrony oraz rezystancji izolacji tego obwodu. b) osobą posiadającą aktualne uprawnienia

do prowadzenia robót w specjalności telekomunikacyjnej i teletechnicznej. Ocena spełnienia wyżej

wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia o

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień

publicznych, o którym mowa w rozdz. IX ust.1 pkt. 1 SIWZ (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2

do SIWZ) oraz dokumentów, o których mowa w rozdz. IX ust. 1 pkt. 3 SIWZ (wzór wykazu osób

stanowi załącznik nr 6 do SIWZ),

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie
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mniejszą niż 30.000,00 zł; Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie

przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, o którym mowa w rozdz. IX ust.1 pkt. 1

SIWZ (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ) oraz dokumentów, o których mowa w rozdz.

IX ust. 1 pkt. 5 SIWZ.

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;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w

art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące

podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku,  inny  dokument  potwierdzający,  że  inny  podmiot  jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia;

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
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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;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby

innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

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
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Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale III.4.3.1) niniejszego ogłoszenia zastępuje

się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji

wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu

zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis Rozdziału IX ust. 4 pkt. 1 SIWZ stosuje się

odpowiednio.

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: najniższa cena.

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

1. Zmawiający, stosownie do treści art. 144 ust.1 ustawy przewiduje następujące możliwości dokonania zmian

zawartej umowy: 1) wystąpienie konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustania

stosunku pracy, inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy), przy pomocy których

Wykonawca realizuje przedmiot umowy; przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania

innych osób, spełniających na dzień składania ofert, warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ, 2) zmiany

podwykonawców, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w §

8 Umowy, 3) wystąpienia okoliczności siły wyższej np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez

czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności

zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu lub grożącego powstaniem szkody o znacznych rozmiarach, 4)

wystąpienia konieczności wykonania zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt.5 ustawy, których

wykonanie powoduje przesunięcie terminu końcowego zakończenia robót, 5) zmiana terminu realizacji przedmiotu

umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 6) wystąpienia zmiany określającej sposób wykonania robót - w

przypadku, w którym służyć to będzie podniesieniu standardu przedmiotu zamówienia i nie będzie to wykraczało

poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ oraz nie będzie powodowało zwiększenia

wynagrodzenia Wykonawcy, ani konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia; 2. Wszelkie zmiany treści

umowy mogą być dokonywane wyłącznie w przypadkach określonych w umowie i wymagają pisemnego aneksu

pod rygorem nieważności takiej zmiany.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
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www.skarszewy.pl/ zakładka zamówienia publiczne/ jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Zdrowia w

Skarszewach ul. Dworcowa 11, Skarszewy w księgowości, w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00

do 14.30..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.11.2013

godzina 12:00, miejsce: Gminny Ośrodek Zdrowia w Skarszewach ul. Dworcowa 11, Skarszewy w księgowości,

w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 14.30..

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: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w ramach projektu p.n.

Rozbudowa GOZ Skarszewy oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego do GOZ Skarszewy i filii w Pogódkach -

Zdrowsze jutro. Projekt współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013, Osi Priorytetowej 9.

Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działania 9.2. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia.

Informacja o innych dokumentach jakie Wykonawca musi złożyć w niniejszym postępowaniu. 1. Formularz

ofertowy (wzór zał. nr 1 do SIWZ). 2. Potwierdzenie wniesienia wadium: potwierdzenie dokonanego przelewu lub

oryginał wraz z potwierdzoną kopią dokumentu stanowiącego wadium. Wymagania dotyczące zabezpieczenia

należytego wykonania umowy - Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy..

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: tak
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