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I.
NAZWA, ADRES ORAZ DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO
UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa,
NIP: 522-00-02-529 REGON: 000288975
Osoba do kontaktu: Piotr Włodkowski
Tel.: 22 599 17 30
e-mail: zp@uckwum.pl
Adres strony internetowej: https://dzp.spcsk.pl
Godziny pracy: 730-1500
II.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIAI WARUNKI JEGO PROWADZENIA
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie: przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),
zwanej dalej „ustawą” o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
2. Mając na uwadze utrudnienia związane z epidemią SARS-CoV-2, Zamawiający zaleca skorzystanie z
elektronicznej formy komunikacji z Zamawiającym, jak również informuje o możliwości zawarcia
przyszłej umowy przy użyciu elektronicznego podpisu kwalifikowanego.
3. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy, Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada,
czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zgodnie z kryteriami oceny ofert
określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu z postępowania.
4. Postępowanie,
którego
dotyczy
niniejsza
SIWZ
oznaczone
jest
znakiem
DZPUCK.262.128.2020. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane
oznaczenie we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.
5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
III.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i prac instalacyjno-

montażowych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym wraz z dostawą niezbędnych materiałów i
urządzeń w celu wykonania adaptacji pomieszczeń i instalacji na potrzeby wstawienia i
uruchomienia nowego rezonansu magnetycznego.
2.

3.

4.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ na który składają się:
1) Opis przedmiotu zamówienia;
2) Dokumentacja projektowa stanowiąca odpowiednie rzuty oraz schematy.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, stosownie, do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, aby osoby
wykonujące czynności w zakresie robót budowlanych oraz robót instalacyjnych w branży
sanitarnej, elektrycznej, gazowej, klimatyzacyjnej, wody lodowej, teletechnicznej zgodnie
z Załącznikiem nr 1 do SIWZ, były zatrudnione przez Wykonawcę (lub podwykonawcę, jeżeli
Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy) na podstawie umowy o
pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1040 ze zm.). Powyższe nie dotyczy osób wykonujących wolne zawody.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, jakikolwiek znak
towarowy, patent lub pochodzenie w odniesieniu do materiałów, sprzętu, urządzeń itp. należy
przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne,
eksploatacyjne, jakościowe. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako
przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, sprzętu, urządzeń
itp. o parametrach równoważnych, nie gorszych niż wskazane w w/w dokumentach.
A jednocześnie oznacza to, że zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu
zamówienia na elementy o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych
i użytkowych. Jeżeli Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne do przedstawionych
w opisie przedmiotu zamówienia jest zobowiązany wykazać w załączeniu do oferty, że oferowane
przez niego materiały, sprzęt, urządzenia itp. spełniają wymagania określone przez
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5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.

14.

Zamawiającego. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający
dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub
równoważne”.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego,
jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z SIWZ oraz z załącznikami do SIWZ.
Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia będzie realizowany w obiekcie budowlanym
który wraz z instalacjami i wyposażeniem podlega gwarancji i rękojmi generalnego wykonawcy
WARBUD S.A. do dnia 30 czerwca 2021 roku.
Zamawiający informuje, że część prac realizowanych w ramach przedmiot zamówienia, będzie
realizowana w pomieszczeniach, w których prace w tym samym czasie będzie prowadził dostawca
rezonansu magnetycznego.
Zamawiający informuje, że terminy wykonania niektórych prac realizowanych w ramach
przedmiotu zamówienia, uzależnione są od prac wykonywanych przez dostawcę rezonansu
magnetycznego i mogą podlegać zmianom w trakcie realizacji.
Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 05.10. i 06.10.2020 roku. Zbiórka: Dziecięcy
Szpital Kliniczny, ul. Żwirki i Wigury 63a, 02 – 091 Warszawa, wejście główne, godzina: 10:00.
Zamawiający wymaga zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzenia działalności i posiadanego mienia (OC), na sumę nie mniejszą niż 100.000,00 zł na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, obejmującej odpowiedzialność cywilną za
szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe (ang. Purefinancialloss) wyrządzone z
tytułu czynów niedozwolonych oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązania na warunkach określonych w § 11 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 4 do
SIWZ. Wykonawca przekaże Zamawiającemu opłaconą polisę wraz z dowodem płatności składki
lub jej pierwszej raty niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2 dni po podpisaniu Umowy.
Miejsce wykonywania robót:
Dziecięcy Szpital Kliniczny, ul. Żwirki i Wigury 63a, 02 – 091 Warszawa
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na cały przedmiot zamówienia na okres minimalny 24
miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót. Gwarancja
jakości obejmuje wykonane roboty budowlane oraz sprzęt i urządzenia wbudowane w trakcie
prowadzonych prac.
Mając na uwadze, że okres gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny ofert, Zamawiający
wymaga, podania przez Wykonawcę okresu gwarancji w pełnych miesiącach, przy czym okres
ten, nie może być krótszy niż 24 miesięcy. Podanie krótszego okresu będzie traktowane jako
niezgodność oferty z SIWZ i będzie skutkowało jej odrzuceniem na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy. Zaoferowanie okresu dłuższego niż 48 miesięcy dla potrzeb obliczenia punktacji będzie
traktowany, jako 48 miesięcy, do umowy natomiast przyjęty zostanie okres podany w ofercie.
Brak wskazania w ofercie okresu gwarancji będzie traktowany, jako zaoferowanie 24 miesięcy
gwarancji i rękojmi.
W ramach gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz urządzenia Wykonawca zapewnia
w cenie oferty (bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego): przeglądy gwarancyjne, serwis
i naprawy, zakup i wymianę materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych.
W przypadku nieusunięcia usterki/ awarii w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo
usunąć je bez zgody Sądu we własnym zakresie lub zlecić je podmiotowi trzeciemu, a kosztami
obciąży Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę.
Kody CPV:
45000000-7 - Roboty budowlane
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.

30.

31.

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach,
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na dodatkowe roboty budowlane, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
Zamawiający nie dopuszczaskładania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zostanie zawarta umowa zgodna
ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz
spełniają warunki udziału w postępowaniu, spełniają przez oferowane roboty budowlane
wymagania określone przez Zamawiającego w dalszej części SIWZ.
Wszystkie prace należy prowadzić w uzgodnieniu z Działem Technicznym Szpitala.
Zamawiający nie zapewnia miejsc parkingowych na terenie Szpitala (wjazd wyłącznie za zgodą
Zamawiającego - przepustka).
Zamawiający nie zapewnia dodatkowych pomieszczeń przeznaczonych na zaplecze.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania właściwego zabezpieczenie placu budowy.
Pracownicy Wykonawcy oraz wszystkich dalszych podwykonawców zobowiązani są do
przestrzegania przepisów BHP oraz do stosowania środków ochrony osobistej, w szczególności do
noszenia kasków, kamizelek, obuwia roboczego.
Prace będą wykonywane w sąsiedztwie i na czynnych oddziałach szpitalnych i wymagane będzie
respektowanie ewentualnych ograniczeń, dostosowywania zakresu i czasu wykonywanych prac do
zaistniałych sytuacji, wykonanie właściwych zabezpieczeń i ostrzeżeń (Zamawiający nie przewiduje
z tego tytułu dodatkowych opłat – np. dodatek za utrudnienia).
Wykonawca będzie zobowiązany do wywożenia na bieżąco materiałów rozbiórkowych
i odpadowych z terenu Szpitala.

IV.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania zamówienia: maksymalnie do 30 listopada 2020 roku.
V.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1b ustawy, dotyczące:
1)
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
2)
sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
3) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a)
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał jedną robotę budowlaną, o
wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto (słownie zł: dwieście tysięcy złotych), której
przedmiotem była robota budowlana w czynnym budynku podmiotu leczniczego
obejmujące łącznie swoim zakresem roboty w branży ogólnobudowlanej, elektrycznej,
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sanitarnej, wentylacyjnej, gazowej i teletechnicznej. Wzór wykazu robót stanowi Załącznik
nr 6 do SIWZ.

2.
VI.

1.
2.

W przypadku Wykonawców Wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wykazać
spełnienie ww. warunków łącznie.
PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu
z postępowaniana podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
Dodatkowo Zamawiający postanawia, że wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4
ustawy.

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA
BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
Oświadczenie sporządzone, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ, Oświadczenie
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia
z postępowania.
2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie internetowej Zamawiającego
(https://dzp.spcsk.pl), o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu:
oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, oraz w przypadku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wg
wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.
W przypadku gdy w prowadzonym postępowaniuzostanie złożona jedna oferta, Wykonawca może
odstąpić od złożenia ww. dokumentu.W sytuacji, gdy Wykonawca nie złoży ww. dokumentu
z zachowaniem terminu określonego w art. 24 ust. 11, Zamawiający, wezwie do uzupełnienia tego
dokumentu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy wyłącznie Wykonawcę,którego oferta została
najwyżej oceniona.
3. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona,zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym
przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 5 dni, nw. dokumentów i oświadczeń, aktualnych na
dzień ich złożenia(z zastrzeżeniem art. 26 ust. 6 ustawy):
1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
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 na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub
ust. 5 pkt 1 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Zdania
pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym,
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz
nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
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2)

4.

5.

6.

7.

8.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, określonych w Rozdziale V, Zamawiający
żąda:
a)
wykazu 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 – stanowiący Załączniku nr 6 do SIWZ.
Przy czym dowodami, o których mowa powyżej, 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.
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione
podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do
złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w ust. 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się
do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających dane wyrażone w walucie
innej niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP obowiązujący
w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

VIII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJACY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA – KONSORCJUM/SPÓŁKA CYWILNA
1. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie, o którym
mowa Rozdziale VII ust. 1(Załącznik nr 5 do SIWZ). Dokument ten potwierdza brak podstaw
wykluczenia z postępowania w zakresie, w którym Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak
podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz
dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII ust. 3 pkt 1 składa każdy
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3.

4.
5.

IX.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty i oświadczenia, o których
mowa w Rozdziale VII ust. 3 pkt 2 składa odpowiednio Wykonawca / Wykonawcy wykazujący
spełnienie warunku na zasadach określonych w Rozdziale V SIWZ.
Wykonawcy tworzący konsorcjum, ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji,
wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych
przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.
Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy.
Oferta konsorcjum musi zawierać informacje o wszystkich firmach wchodzących w skład
konsorcjum.
WYKONAWCY POLEGAJĄCY NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH
POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM
Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub
finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca, który w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub jego części, polega na sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który
zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Zobowiązanie, o którym mowa powyżej określa w szczególności:
1)
zakres udostępnionych Wykonawcy zasobów;
2)
sposób wykorzystania przez Wykonawcę udostępnionych zasobów, przy wykonywaniu
zamówienia;
3)
zakres i okres udziału tego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4)
charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z tym podmiotem;
5)
potwierdzenie, że podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, na
którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający,
w określonym terminie zażąda, aby Wykonawca:
1)
zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
2)
zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.
Wykonawca zamieszcza w oświadczeniu, o którym mowa Rozdziale VII ust. 1 (Załącznik nr 5 do
SIWZ) informacje dotyczące podmiotów, na których zasoby się powołuje, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, z zastrzeżeniem, że
powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
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7. Wykonawca zamierzający powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy zamieszcza
informacje o tym podmiocie w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 (Załącznik nr 5
do SIWZ), o ile są mu znane. Wykonawca zobowiązany jest również wskazać w ofercie te części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
X.
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Cena oferty ma charakter ryczałtowy i musi zostać wpisana do formularza ofertowego.
2. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty pośrednie i bezpośrednie jakie poniesie
Wykonawca w celu prawidłowego i terminowego wykonania całości zamówienia, a także podatek
VAT od towarów i usług.
3. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W złotych polskich będą prowadzone rozliczenia między stronami.
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
6. Do porównania ofert będzie brana cena brutto (tj. z podatkiem VAT).
7. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały
zmianom.
XI.
KRYTERIA OCENY OFERT, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT
1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena
- 60%,
Gwarancja
- 40 %
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta która uzyska największa liczbę punktów obliczaną wg
wzoru:
P=C+G
P
– liczba punktów oferty ocenianej
C
– liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
G
– liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium „Gwarancja”
l.p.

Opis kryterium oceny

Znaczenie
(Waga)

1

2

3

1

Cena

60%

Opis metody przyznawania punktów
4
Proporcje matematyczne wg wzoru:
C=

C min

x 60 pkt

Co

gdzie:

C min
Co

– cena brutto oferty najtańszej
– cena brutto oferty ocenianej
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2

Gwarancja

40%

gdzie:

G=

Go
Gmax

Gmax
Go

– najdłuższy okres wśród badanych ofert
– okres w ofercie ocenianej

x 40 pkt

Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie okresu gwarancji
podanego w ofercie. Zamawiający wymaga podania okresu w pełnych
miesiącach, przy czym okres ten nie może być krótszy, niż 24
miesiące. Podanie krótszego okresu spowoduje odrzucenie oferty.
Niepodanie w ofercie okresu gwarancji będzie traktowane, jako
zaoferowanie 24 miesięcy gwarancji i rękojmi.
Ponadto Zamawiający przyjmie, że maksymalny okres gwarancji dla
obliczenia punktów w tym kryterium wynosi: 48 miesięcy.
Okres dłuższy niż wskazany powyżej dla potrzeb obliczenia punktacji
dla danej części zamówienia będzie traktowany, jako 48 miesięcy,
z zastrzeżeniem, że na przedmiot zamówienia będzie obowiązywał
okres gwarancji podany w ofercie.

2.
3.

Punkty zostaną przyznane poprzez zaokrąglenie liczb do dwóch miejsc po przecinku.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert
wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych.

XII.
1.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium, w wysokości 6.500,00zł (słownie: sześć
tysięcy pięćset złotych).
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert (z
jednoznacznym określeniem postępowania, którego wadium dotyczy).
Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach:
1)
pieniądzu;
2)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3)
gwarancjach bankowych;
4)
gwarancjach ubezpieczeniowych;
5)
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. z 2018 r.
poz. 110, 650, 1000 i 1669).
W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy je wnieść na konto Zamawiającego:
91 1130 1017 0020 0774 3920 0005, podając w tytule „DSK adaptacja pomieszczeń dla rezonansu
magnetycznego - DZPUCK.262.128.2020. Zamawiający zaleca aby dowód wniesienia wadium załączyć
do oferty.
Jeżeli wadium będzie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu tj. w jednej z form, o których mowa
ust. 3 pkt 2 - 5, Wykonawca jest zobowiązany złożyć oryginał dokumentu wadialnego, opatrzonego
podpisem osób upoważnionych do jego wystawienia ze strony gwaranta oraz dokument wadialny
załączyć do oferty.

2.
3.

4.

5.

XIII.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
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2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XIV.
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

KOMUNIKACJA ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ
I DOKUMNETÓW
Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2188 ze zm. ), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub poczty elektronicznej (e-mail).
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą
elektroniczną winny być kierowane na adres: zp@uckwum.pl.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują informacje o których mowa w ust. 2, za
pośrednictwem poczty elektronicznej każda ze Stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
W sytuacji żądania Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, brak niezwłocznego potwierdzenia
oznaczać będzie, iż Wykonawca otrzymał informację w momencie jej przekazania przez
Zamawiającego – dowód transmisji danych. Analogicznie postanowienie stosuje się do Wykonawcy.
Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed
upływem terminu określonego w SIWZ, zawiadomieniu lub wezwaniu.
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
Piotr Włodkowski – pracownik Działu Zamówień Publicznych UCK WUM.

XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający
zaleca, aby wszystkie strony oferty oraz załączników były parafowane przez osoby podpisujące
ofertę.
5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono
z innych dokumentów dołączonych do oferty lub z dokumentów, które Zamawiający może uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. W przypadku złożenia oferty w formie
elektronicznej, pełnomocnictwo winno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez prawnie upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. Pełnomocnictwo składane jest w formie
oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
6. Oferta zawierająca dokumenty: Formularz ofertowy, sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik
nr 1 do SIWZ oraz oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 dotyczące Wykonawcy i
innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych
w art. 22a ustawy oraz podwykonawców (Załącznik nr 5 do SIWZ), składane są w oryginale.
7. Pozostałe dokumenty, oświadczenia i wykazy, o których mowa w Rozdziale VII ust. 2-3 oraz
zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 2, składane lub uzupełniane na wezwanie
Zamawiającego są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem
ust. 6.
8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii
oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznych podpisem. Poświadczenia za
zgodność z oryginałem dokumentów lub oświadczenia, o których mowa w ust. 5, dokonuje
odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca,
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca,
w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. W przypadku komunikacji
elektronicznej poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów papierowych i elektronicznych
może nastąpić przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
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9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w
ust. 5, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze je samodzielnie z baz danych
wskazanych przez Wykonawcę w oświadczeniu, stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
10.Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
11.W przypadku dokumentów pobranych samodzielnie przez Zamawiającego ze wskazanych przez
Wykonawcę baz danych o których mowa w ust. 7, Zamawiający może żądać od Wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia tych dokumentów na język polski.
12.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentów
i oświadczeń wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości, co do jej prawdziwości.
13.Ze względu na nałożony na Zamawiającego, w art. 96 ust. 3 ustawy, obowiązek udostępnienia do
wglądu uczestnikom postępowania ofert składanych w postępowaniu – z wyjątkiem części informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa – Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert
zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.) oraz zobowiązany jest do jednoznacznego oznaczenia tej części oferty,
która stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako
wyrażenie zgody na ujawnienie całości dokumentów na zasadach określonych w ustawie.
Uwaga! Tajemnicy przedsiębiorstwa nie mogą stanowić informacje jawne na podstawie ustawy
i innych obowiązujących przepisów prawa.
14.Zaleca się aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, spięte /zszyte/ we właściwej kolejności w
sposób zapobiegający dekompletacji oferty.
15.Pisemną ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w zamkniętej
kopercie zaadresowanej na:
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Dział Zamówień Publicznych
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, blok B
16.Kopertę należy oznaczyć następująco:
„Oferta w postępowaniu pn.: wykonanie robót budowlanych i prac instalacyjno- montażowych w
Dziecięcym Szpitalu Klinicznym wraz z dostawą niezbędnych materiałów i urządzeń w celu wykonania
adaptacji pomieszczeń i instalacji na potrzeby wstawienia i uruchomienia nowego rezonansu
magnetycznego”,
znak sprawy DZPUCK.262.128.2020
Nie otwierać przed dniem 13.10.2020 r. godz. 10:00”
17.Wskazane jest aby koperta była opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy.
18.Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca.
XVI.
1.

TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIE OFERT
Oferta winna być złożona nie później niż do dnia 13.10.2020 r. do godz. 09:30. Oferty, które zostały
nadesłane/dostarczone w terminie późniejszym zostaną uznane za nadesłane po terminie i nie
będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego.
2. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę w formie papierowej, która została złożona po terminie.
3. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo wycofać oraz zamienić ofertę:
a. W przypadku złożenia oferty w formie papierowej:
a)
wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na kopercie
„WYCOFANIE”;
b)
zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich
11
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4.
5.
6.

7.
8.
9.

XVII.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

XVIII.

samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA”.
Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej
kolejności po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do
oferty.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.10.2020 r. o godzinie 10:00.
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Otwarcie ofert odbędzie się pod adresem:
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Dział Zamówień Publicznych
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, blok B
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, ceny, termin
wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1)
kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2)
firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3)
ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W
CELU ZAWARCIA UMOWY, WZÓR UMOWY
Zamawiający po upływie terminu przewidzianego na wniesienie środków ochrony prawnej wezwie
wykonawcę celem podpisania umowy i wyznaczy termin na jej zawarcie.
W przypadku, gdy z dokumentów załączonych do oferty nie wynika uprawnienie do podpisania
umowy, wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia takiego dokumentu przed podpisaniem
umowy.
W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający, zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy, może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę
tych Wykonawców.
W przypadku gdy Wykonawcą będzie więcej niż jeden podmiot, wynagrodzenie należne
Wykonawcy wpłacane będzie na konto podmiotu („Lidera”), ustanowionego wspólnie przez
podmioty występujące jako Wykonawca. Wskazanie Lidera będzie określone w formie pisemnego
upoważnienia, w którym wszystkie podmioty występujące jako Wykonawca upoważnią Lidera do
dokonywania wszelkich rozliczeń z Zamawiającym oraz wskazania rachunku, na który zapłata ma
nastąpić. Upoważnienie to nie może być odwołane w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca
wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia lub jego części zgodnie
z wystawioną przez Lidera fakturą, na rachunek w niej wskazany oraz oświadcza, iż zapłata
dokonana w powyższy sposób zwalnia Zamawiającego z długu wobec Wykonawcy.
Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.Wszelkie pytania i wątpliwości
dotyczące Wzoru umowy, będą rozpatrywane jak dla całej specyfikacji, zgodnie z art. 38 ustawy.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy,
w zakresie §26 i §27 wzoru umowy.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
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1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została wybrana wniesienia przed zawarciem
umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwanego dalej zabezpieczeniem w wysokości
10% ceny brutto za wykonanie zamówienia, podanej w ofercie Wykonawcy.
2.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy. Zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi.
3.
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1)
pieniądzu;
2)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3)
gwarancjach bankowych;
4)
gwarancjach ubezpieczeniowych;
5)
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.
4. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:
1)
w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej;
2)
przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa
lub jednostkę samorządu terytorialnego;
3)
przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawów.
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego: 91 1130 1017 0020 0774 3920 0005.
6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.
7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.
8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub
kilka form, o których mowa w ust. 3, lub za zgodą Zamawiającego, na jedną lub kilka form, o
których mowa w ust 4.
9. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
10. Pozostała kwota w wysokości 30% zabezpieczenia służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu
rękojmi za wady.
11. Kwota, o której mowa w ust. 10, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi
za wady.
XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcom oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone
przepisami niniejszej ustawy (Dział VI Ustawy).
XX.
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
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rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanej dalej RODO,
Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający – Uniwersyteckie Centrum
Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
1) (dane kontaktowe zawarte zostały w Rozdziale I);
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych poprzez pocztę elektroniczną na adres:
iod@uckwum.pl lub listownie na adres Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego z dopiskiem
„Inspektor Ochrony Danych”;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres
4 lat, liczonych od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
d)
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany
do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem
w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO3, w szczególności
obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane
osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek

1

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
2
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
3
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
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informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim
osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
3. Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio
pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5
RODO.
4. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił wyżej wymienione obowiązki informacyjne oraz
ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane
w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, zaleca się zobowiązanie Wykonawcy do
złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez
niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
5. Mając na uwadze procedowanie powyższych regulacji, Wykonawca zobligowany jest do złożenia
oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ, celem wypełnienia przez niego obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
XXI.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy oraz aktów
wykonawczych do niej wydanych, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz.
1145 ze zm.), ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r., poz.
1460)
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:
Załącznik nr 1 -Formularz oferty;
Załącznik nr 2:
1) Opis przedmiotu zamówienia:
a) Wykaz prac będących przedmiotem zamówienia wraz z terminami realizacji;
b) Wytyczne instalacyjne rezonansu Magentom Sola.
c) Specyfikacja Agregatu wody lodowej.
d) Specyfikacja nowych drzwi na drodze transportu (4 sztuki).
e) Projekt stemplowania drogi transportu rezonansu na poziomie -1 oraz wykonania odwiertów (wg.
projektu konstrukcji pracowni kuban&salak design and engineering z 05.2020);
f) Specyfikacja wymiarowo – materiałowa ogrodzenia agregatu WL na poziomie -2.
g) Rzut architektoniczny poziomu 0, -1, -2.
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej;
Załącznik nr 4 - Wzór umowy;
Załącznik nr 5 -Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia
z postępowania;
Załącznik nr 6-Wykaz robót.

Zatwierdzam

…………………………………………..
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