Informacje o ogłoszeniu
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Numer ogłoszenia w bazie konkurencyjności:1003089
Treść ogłoszenia:
Termin składania ofert: do dnia 15-07-2016 do godziny 23-59-59
Nazwa zamawiającego: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SOKRATES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Status ogłoszenia: Aktualne
Miejsce i sposób składania ofert: siedziba Zamawiającego Zgłobień 67A pokój nr 2
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: m.ciejka@interia.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Monika Ciejka tel. 504 396 764
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest montaż platformy do transportu osób niepełnosprawnych z szybem
samonośnym o wymiarach 154x146 i napędem śrubowym elektrycznym, która ma zostać
zlokalizowana wewnątrz budynku.
Kategoria ogłoszenia: Roboty budowlane
Podkategoria ogłoszenia: Roboty budowlane
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: podkarpackie Powiat: rzeszowski Miejscowość:
Zgłobień
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia: Celem głównym projektu jest rozwój systemu deinstytucjonalizacji opieki nad
osobami zależnymi poprzez utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Zgłobniu dla 105 osób
niesamodzielnych, w tym 79 osób starszych (powyżej 65 roku życia). Uruchomienie Dziennego Domu
Opieki Medycznej wymaga dostosowania obiektu do potrzeb osób niesamodzielnych poprzez montaż
windy.
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest montaż platformy do transportu osób
niepełnosprawnych z szybem samonośnym o wymiarach 154x146 i napędem śrubowym
elektrycznym, która ma zostać zlokalizowana wewnątrz budynku. Wymiary kabiny 1080x1480 mm,
udźwig 400 kg/4 osób, prędkość podnoszenia 0,15 m/s . Podłączenie napędu do zasilania nastąpi z
istniejącej instalacji elektrycznej w budynku wg specyfikacji technologii producenta platformy.
Usytuowanie modułu kontrolnego musi być zlokalizowane na piętrze. Winda ma być wyposażona w
moduł GSM dla połączenia telefonu alarmowego. Proponuje się połączenie windy z stykami
alarmowymi centrali oddymiania, co spowoduje zablokowanie jej w pozycji otwartej po wykryciu
dymu na klatce. Dokumentacja techniczna dostępna na stronie internetowej Zamawiającego www.
sokrates.rzeszow.pl
Kod CPV: 45313100-5
Nazwa kodu CPV: Instalowanie wind
Dodatkowe przedmioty zamówienia: 45223110-1Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: 31.08.2016r.
Załączniki: Zapytanie ofertowe z załącznikami
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘOWANIU
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunek, dotyczące
posiadania wiedzy i doświadczenia tj. w okresie ostatnich 5-lat przed dniem wszczęcia postępowania
(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali co najmniej dwie
roboty budowlane polegające na budowie dźwigu osobowego wewnętrznego z napędem elektrycznym.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów
wyszczególnionych w punkcie 6.1 tabela ppkt 3 zapytania ofertowego, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Potencjał techniczny
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
Dodatkowe warunki
Zamawiający nie stawia dodatkowych warunków udziału w postępowaniu
Warunki zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego
przez obie strony, pod rygorem nieważności a konieczność takich zmian wynika z wystąpienia
okoliczności dotyczących: 1.1 zmiany terminu wykonania umowy - w przypadkach gdy: a) pomimo
wystąpienia przez Wykonawcę z właściwie przygotowanym wnioskiem o wydanie decyzji
administracyjnych lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej
realizacji przedmiotu umowy, w terminie przewidzianym w odrębnych przepisach, organ administracji
publicznej lub inna instytucja nie wyda stosownego dokumentu. b) wystąpienia zjawisk związanych z
działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.); c)
wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót lub odbiorów; d)
konieczności dokonania zmian dokumentacji projektowej; e) opóźnień w wydaniu lub zmiany w
decyzjach administracyjnych lub/i innych instytucji (decyzje władz publicznych, zmiany
obowiązującego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz,
wyroki sądowe itp.); f) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie
przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności oraz przyczyn wystąpienia przeszkód
formalno-prawnych niezależnych od stron umowy, g) braku środków finansowych na realizację
inwestycji, h) zaistnieją przyczyny niezależne od działania Stron umowy, których przy zachowaniu
wszelkich należnych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności protesty
mieszkańców lub innych osób prawnych lub fizycznych. W takiej sytuacji termin wykonania
przedmiotu umowy zostanie przesunięty o uzasadnioną okolicznościami ilość dni ustaloną przez
Strony umowy. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności w zakresie mającym
wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu
przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty jednak

nie dłużej niż o 3 miesiące. Opóźnienia, o których mowa w ppkt a) i e) muszą być udokumentowane
stosownymi protokołami podpisanymi przez Wykonawcę i Zamawiającego na podstawie, których,
strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji
przedmiotu umowy równy będzie okresowi tych opóźnień.. 1.2 zmiany umówionego zakresu robót - w
przypadku: a) konieczności lub techniczno - ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i
urządzeń równoważnych, b) zamiany materiałów lub urządzeń objętych niniejszą umową pod
warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego tj. powodujące poprawienie parametrów
technicznych; wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny, braku
dostępności na rynku lub zmiany obowiązujących przepisów, c) konieczności wykonania rozwiązań
równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych, d) ograniczenia
finansowego po stronie zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych, e) jeżeli z powodu
nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi
trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy
zawarciu umowy (§ 3571 kc). 1.3 zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób,
podwykonawców, grup wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji
zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i
doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z
przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby podwykonawcy, grupy wykonawców i innych
podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty. 1.4
zmiany wynagrodzenia - będzie waloryzowane w trakcie trwania umowy w przypadku: a) zmiany
stawki podatku od towarów i usług, b) zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę o którym mowa
w art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c)
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne Warunkiem dokonania waloryzacji będzie
skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie
wskazujące, iż zmiana/zmiany wskazana/wskazane wyżej w pkt. a), b) lub c) wpływa/wpływają na
koszty wykonania zamówienia oraz szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen. Waloryzacja będzie
mogła nastąpić nie wcześniej niż po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych regulacji
prawnych w zakresie wskazanym w ust. 9 oraz po wykazaniu przez Wykonawcę, iż zmiana o której
mowa w ww. pkt, a), b) lub c) wpłynie na koszty wykonania zamówienia. d) uzasadnienia
ekonomicznego i/lub technicznego e) ograniczenia zakresu robót 2. Wystąpienie którejkolwiek z
wymienionych w ust. 1. ppkt. 1.1; 1.2; 1.3; 1.4 lit. d) i e) okoliczności nie stanowi bezwzględnego
zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń
Wykonawcy do ich dokonania.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych Treść oświadczenia zawarta została we wzorze
dokumentu „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych” stanowiącym załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania ofertowego. Forma dokumentu: oryginał. 2. Dokument potwierdzający, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wobec wykonawcy: Aktualny odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada 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 ofert. Forma dokumentu:
oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem 3. Wykaz robót budowlanych
wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert 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. Przez najważniejsze roboty zamawiający
rozumie dwie roboty w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i

doświadczenia. Wzór formularza stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Forma dokumentu:
wykaz robót - oryginał. Dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę za
zgodność z oryginałem. 4. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 5.
Pełnomocnictwo Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) w formie oryginału
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika,
przy czym dotyczy to również przypadków składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, tj.:
wykonawców działających w formie Spółki Cywilnej, jeżeli z dokumentów dołączonych do oferty np.
umowy spółki nie wynika odpowiedni sposób reprezentacji dla podpisania oferty, bądź wynika inny
sposób reprezentacji; wykonawców występujących wspólnie, czyli uczestników konsorcjum.
Dodatkowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów. 1) Zamawiający będzie akceptował
oświadczenie własne wykonawców składane w postaci jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia według Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r.
ustanawiającego standardowy formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz.
UE L 3/16), w przypadku nie dołączenia do oferty dokumentów podmiotowych potwierdzających brak
podstaw do wykluczenia z postępowania. 2) Wykonawca może powołać się na dostępność
wymaganych przez Zamawiającego dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych
państw członkowskich Unii Europejskiej, w takim przypadku należy wskazać te bazy danych,
Zamawiający samodzielnie pobierze te dokumenty. 3) W przypadku gdy wykonawcy powołują się na
dokumenty podmiotowe, będące w posiadaniu zamawiającego, Zamawiający uwzględni te
dokumenty.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Cena (koszt): 90 %
2. Okres gwarancji i rękojmi 10 %, gdzie:
36 miesiące - 0 pkt; 48 miesięcy - 5 pkt; 60 miesięcy - 10 pkt
Wykluczenia
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z
dnia 10 kwietnia 2015 r. wydanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. 2. W celu uniknięcia
konfliktu interesów, zamówienia publiczne nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo
lub kapitałowo z Zamawiającym (w tym z Kierownikiem Zamawiającego). Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w
imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako
wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c)
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d)
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli. 3. Z postępowania wyklucza się wykonawców, w stosunku do
których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po
ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego.
Zamawiający (beneficjent)
Nazwa

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SOKRATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres
Bławatkowa 13
35-605 Rzeszów
podkarpackie , Rzeszów
Numer telefonu: 178501413
Fax: 178501095
NIP: 8133653320
Tytuł projektu
Poprawa jakości życia osób starszych i niesamodzielnych poprzez działalność Dziennego Domu
Opieki Medycznej w Zgłobniu
Numer projektu: POWR.05.02.00-00-0012/15-00

