
Novum-Med Sp. z o.o.: Opracowanie pełnej wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej

dla zadania „Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie

Szpitala Powiatowego im. dr A. Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ w Więcborku”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o

których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie

postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

Ogłoszenie nr 536865-N-2019 z dnia 2019-04-12 r.
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postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Novum-Med Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 93213663000000, ul. ul.

Mickiewicza 26 , 89-410 Więcbork, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 3896231, e-mail

szpitalwiecbork@post.pl, sekretariat@szpital-wiecbork.pl, faks 52 3897263.

Adres strony internetowej (URL): www.bip.szpital-wiecbork.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):

osoba prawna, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
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adresem (URL)

Tak

www.bip.szpital-wiecbork.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.bip.szpital-wiecbork.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób:

Tak

Inny sposób:

forma pisemna

Adres:

NOVUM-MED. Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 26, 89-410 Więcbork.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
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nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie pełnej wielobranżowej

dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania „Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez

rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. dr A. Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ w

Więcborku”

Numer referencyjny: N-M.ZP/U/3/2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem
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zamówienia jest opracowanie pełnej wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla

inwestycji pn. „Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie

Szpitala Powiatowego im. dr A. Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ w Więcborku” przy ul. Mickiewicza 26

polegającej na: : 1. Przebudowie Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru

Kardiologicznego w istniejącej powierzchni z jednoczesnym powiększeniem o przestrzeń po byłej pralni

między innymi z uwzględnieniem poniższych informacji: W ramach istniejącej i adaptowanej powierzchni

po byłej pralni należy wykonać dokumentację projektową i kosztorysową, która będzie uwzględniać: • po

zakończeniu prac liczba łóżek na całym Oddziale ma wynosić 32 szt. (w tym 3 szt. w istniejącej Sali

Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego). Dostęp do łóżka z trzech stron w tym z dwóch dłuższych, •

pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla niepełnosprawnych, • pomieszczenie porządkowe, • platformę/

dźwig oraz schody ze względu na różnicę poziomów wynoszącą 1.20 m pomiędzy częścią remontowaną i

częścią adaptowaną, w celu transportu łóżkowego i pieszego, • we wszystkich salach chorych panele

elektryczno-gazowe naścienne do każdego stanowiska łóżkowego (poza salą Intensywnego Nadzoru

Kardiologicznego), z jednoczesnym doprowadzeniem i podłączeniem następujących instalacji: tlenowej i

elektrycznej wraz z gniazdami, przyzywowej, teleinformatycznej oraz oświetlenia, • do Sali Intensywnego

Nadzoru Kardiologicznego oraz gabinetu diagnostyczno-zabiegowego doprowadzenie i podłączenie

instalacji gazów medycznych: tlen, powietrze, próżnia, – gniazda naścienne, • klimatyzację w

pomieszczeniu Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, wykorzystując istniejącą infrastrukturę

budowlaną i instalacyjną, • instalacje wod-kan i elektryczną do podłączenia maceratorów/ urządzeń

myjąco-dezynfekujących do kaczek i basenów wielorazowego użytku (2 szt.) w brudownikach, • wymianę

stolarki drzwiowej w niezbędnym zakresie, • wymianę istniejących rozdzielni elektrycznych na

korytarzach, dostosowanie WLZ do obciążeń, wymianę instalacji elektrycznej w niezbędnym zakresie

szczególnie na salach chorych, • nowe instalacje: przyzywową, SAP zintegrowaną z istniejącą instalacją

p/poż., ewakuacyjną, awaryjną AV, teleinformatyczną, TV oraz kontroli dostępu. Kontrola dostępu w

niezbędnym zakresie, • monitoring obejmujący ciągi komunikacyjne oddziału z możliwością obserwacji

przez personel pielęgniarski, • w ciągach komunikacyjnych i innych miejscach szczególnie narażonych na

uszkodzenia montaż odbojnic, pochwytów, narożników ściennych. 2. Przebudowie Oddziału

Ginekologiczno - Położniczego w istniejącej powierzchni między innymi z uwzględnieniem poniższych

informacji: W ramach istniejącej powierzchni należy wykonać dokumentację projektową i kosztorysową,

która będzie uwzględniać: • po zakończeniu prac liczba łóżek na całym Oddziale Ginekologiczno-

Położniczym ma wynosić 20 szt. dla Pacjentek i 10 łóżeczek dla noworodków w części położniczej oraz 3

łóżka porodowe na salach porodowych. Dostęp do łóżka z trzech stron w tym z dwóch dłuższych, •
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wymianę istniejących rozdzielni elektrycznych na korytarzach, dostosowanie WLZ do obciążeń, wymianę

instalacji elektrycznej w niezbędnym zakresie szczególnie na salach chorych, • monitoring obejmujący

ciągi komunikacyjne oddziału z możliwością obserwacji przez personel pielęgniarski, • nowe instalacje:

przyzywową, SAP zintegrowaną z istniejącą instalacją p/poż., ewakuacyjną, awaryjną AV,

teleinformatyczną, TV oraz kontroli dostępu. Kontrola dostępu w niezbędnym zakresie, • do sal

porodowych, sal pooperacyjnych, sali obserwacji, gabinetu diagnostyczno-zabiegowego, oraz salach

oddziału noworodkowego doprowadzenie i podłączenie instalacji gazów medycznych (tlen, powietrze,

próżnia) i podłączenie gniazd naściennych lub paneli w zależności od pomieszczeń, • wymiana stolarki

drzwiowej w niezbędnym zakresie, • przejście z części ginekologicznej oddziału na hol przy windzie w

części położniczej z demontażem istniejących metalowych schodów i zamontowanie schodów składanych

podwieszanych w celu bezpośredniego wejścia do pomieszczenia maszynowni, w Odcinku Położniczym: •

pokoje łóżkowe w systemie „matka z dzieckiem” dostosowane dla maksymalnie dwóch matek i dwóch

noworodków z możliwością wstawienia trzeciego łóżeczka i urządzenia umożliwiającego mycie i

pielęgnację noworodka, • w pokojach łóżkowych instalacje wod-kan i elektryczną do podłączenia

stanowisk do pielęgnacji noworodka, • punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym pielęgniarskim, •

pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla osób niepełnosprawnych, • pomieszczenie porządkowe, •

instalacje wod-kan i elektryczną do podłączenia maceratorów/ urządzeń myjąco- dezynfekujących do

kaczek i basenów wielorazowego użytku (1 szt.) w brudowniku, w Zespole Porodowym: • dostosować salę

obserwacyjną dla położnic i noworodków w pierwszych godzinach życia, po porodach powikłanych,

zapewniającą obserwację przy użyciu kamer wyposażonych w funkcje autostartu, w szczególności

możliwość obserwacji twarzy przez personel, • śluzę umywalkowo-fartuchową, • w salach porodowych

klimatyzację, • remont i dostosowanie sal porodowych, w Odcinku Ginekologicznym: • instalacje wod-kan

i elektryczną do podłączenia maceratorów/ urządzeń myjąco- dezynfekujących do kaczek i basenów

wielorazowego użytku (1 szt.) w brudowniku, • punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym

pielęgniarskim. 3. Przebudowie Oddziału Noworodkowego w istniejącej powierzchni między innymi z

uwzględnieniem poniższych informacji: W ramach istniejącej powierzchni należy wykonać dokumentację

projektową i kosztorysową, która będzie uwzględniać: • finalnie po zakończeniu prac liczba stanowisk dla

noworodków na całym Oddziale ma wynosić 3 szt. + stanowisko do resuscytacji noworodka, • śluzę

umywalkowo-fartuchową. 4. Przebudowie Oddziału Pediatrycznego z Pododdziałem Niemowlęcym

między innymi z uwzględnieniem poniższych informacji: W ramach istniejącej powierzchni należy

wykonać dokumentację projektową i kosztorysową, która powinna spełniać następujące wymagania: •

liczba łóżek na całym Oddziale ma wynosić 16 szt. (z podziałem na dzieci młodsze i dzieci starsze).
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Dostęp do łóżka z trzech stron w tym z dwóch dłuższych, • pododdział dla dzieci młodszych do lat 3,

wyposażony w śluzę umywalkowo- fartuchową i punkt pielęgniarski, • przeszklenia ścian między

pokojami przeznaczonymi dla dzieci młodszych. • punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym

pielęgniarskim, • pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla osób niepełnosprawnych, • pomieszczenie

higieniczno-sanitarne wyposażone w natrysk dla rodziców lub opiekunów dziecka, • pomieszczenie

porządkowe, • izolatkę, • instalacje wod-kan i elektryczną do podłączenia maceratora/ urządzenia myjąco-

dezynfekującego do kaczek i basenów wielorazowego użytku (1 szt.) w brudowniku oraz zmywarki do

naczyń z funkcją wyparzania (1 szt.) w kuchence oddziałowej, • przestrzeń na dodatkowe leżanki/fotele w

pokojach dzieci przeznaczone dla rodziców/opiekunów, • do dwóch sal chorych (jednej w części dzieci

młodszych, drugiej w części dzieci starszych) oraz gabinetu diagnostyczno-zabiegowego doprowadzenie i

podłączenie gazów medycznych – tlenu, • nowe instalacje: przyzywową, oraz SAP zintegrowaną z

istniejącą instalacją p/poż. wraz z dostosowaniem istniejącego urządzenia do usuwania dymu (okno z

funkcją oddymiania), ewakuacyjną, awaryjną AV, teleinformatyczną, TV oraz kontroli dostępu. Kontrola

dostępu w niezbędnym zakresie, • monitoring za pomocą kamer posiadających rezerwowe zasilanie z

funkcją autostartu zapewniający obserwację dzieci, • zadaszenie dla karetek Informacja dodatkowa: • przez

teren, na którym projektuje się nową powierzchnię oddziału pediatrycznego występują n/w kolizje: - z

instalacją zimnej wody z własnej studni głębinowej do stacji uzdatniania wody w budynku głównym

szpitala, - z kablem elektrycznym zasilającym pompę studni głębinowej, - z kablem energetycznym

zasilającym sąsiednie budynki ZTiU i sąsiednich szkół ze stacji transformatorowej usytuowanej na terenie

szpitala, - z siecią cwu i co zasilającej dotychczasowy budynek oddziału pediatrycznego z kotłowni

szpitalnej W przypadku braku możliwości wykonania powyższych zadań w ramach istniejącej powierzchni

dopuszcza się możliwość rozbudowy Oddziału Pediatrycznego z Pododdziałem Niemowlęcym w

niezbędnym zakresie. 5. Budowie stacji zgazowania tlenu, wraz z podłączeniem do budynku głównego

Szpitala i pawilonu Oddziału Pediatrycznego, 6. Dostosowaniu bocznej klatki schodowej w istniejącej

powierzchni (ekspertyza techniczna przeciwpożarowa dla budynku głównego szpitala w trakcie

przygotowania). 7. Wykonaniu robót zewnętrznych związanych z uporządkowaniem terenu po

zakończeniu prac. Powyższe musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca

2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia

podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739) oraz innymi obowiązującymi

przepisami prawa. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres: 1) opracowanie dokumentacji

projektowej (projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru

robót budowlanych – dalej STWiOR) wszystkich branż, tj. ogólnobudowlanej oraz instalacyjnej w
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zakresie: centralnego ogrzewania, wody zimnej i hydrantowej, ciepłej wody użytkowej, kanalizacji

sanitarnej, kanalizacji deszczowo-burzowej, wentylacji i klimatyzacji, instalacji oświetleniowej, gniazd

wtykowych i łączników, sygnalizacji włamania i napadu, monitoringu CCTV, okablowania strukturalnego

(komputerowego, telefonicznego i telewizyjnego), instalacji przyzywowej, instalacji gazów medycznych,

systemu zabezpieczeń pożarowych - zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień uzyskania pozwolenia

na budowę, 2) uzyskanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wszelkich opinii i

uzgodnień wynikających z obowiązujących przepisów i niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę

oraz do realizacji na podstawie opracowanego projektu wszystkich robót budowlanych, w tym m. in. w

zakresie zgodności z wymaganiami sanitarno - epidemiologicznymi oraz ochrony pożarowej w

niezbędnym zakresie, 3) opracowanie przedmiaru robót do wykonania, 4) opracowanie kosztorysu

inwestorskiego oraz jego nieodpłatną aktualizację, 5) uzyskanie pozwolenia na budowę po otrzymaniu

pełnomocnictwa od Zamawiającego, 2. Wszelkie koszty niezbędne do opracowania dokumentacji

projektowej (wykonania badań, pomiarów, pozyskania map, pozwoleń, zwolnień, warunków, opinii,

uzgodnień, decyzji administracyjnych, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz ewentualnych

odstępstw) ponosi Wykonawca.

II.5) Główny kod CPV: 71000000-8

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
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II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2019-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymogów w zakresie spełniania

ww. warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymogów w zakresie spełniania

ww. warunku.

Informacje dodatkowe Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w

postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub

ekonomicznej 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 mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunków

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawca może polegać

na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te

zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
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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. Dopuszcza się na każdym etapie zamówienia zmianę

podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polegał.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli: Wykonawca dysponuje lub

będzie dysponował przy realizacji zamówienia: a) min. 1 osobą, której zamierza powierzyć pełnienie

funkcji projektanta w specjalności architektonicznej, posiadającą: - uprawnienia budowlane do

projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia

nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach

członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – Stronach umowy o

Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a Ustawy z dnia 7

lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) oraz Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2272), - minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe jako projektant w

specjalności architektonicznej, w tym opracował co najmniej jeden projekt budowlany i wykonawczy w

zakresie branży architektonicznej dla budowy lub rozbudowy, lub modernizacji obiektu budowlanego,

b) min. 1 osobą, której zamierza powierzyć pełnienie funkcji projektanta w specjalności konstrukcyjno

- budowlanej, posiadającą: - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno –

budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita

Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego

porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.

z 2018 r. poz. 1202) oraz Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272), -

minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe jako projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

w tym opracował co najmniej jeden projekt budowlany i wykonawczy w zakresie branży konstrukcyjno

- budowlanej dla budowy lub rozbudowy, lub modernizacji obiektu budowlanego c) min. 1 osobą,

której zamierza powierzyć pełnienie funkcji projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie

instalacji sanitarnych, posiadającą: - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych
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niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich

Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze

Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) oraz Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r.

poz. 2272), - minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe jako projektant w specjalności instalacyjnej

w zakresie instalacji sanitarnych, w tym opracował co najmniej jeden projekt budowlany i wykonawczy

w zakresie branży sanitarnej dla budowy lub rozbudowy, lub modernizacji obiektu budowlanego, d)

min. 1 osobą, której zamierza powierzyć pełnienie funkcji projektanta w specjalności instalacyjnej w

zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, posiadającą: - uprawnienia budowlane do projektowania w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska

państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o

wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji

Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz.

1202) oraz Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272), - minimum 5-letnie

doświadczenie zawodowe jako projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń

elektrycznych, w tym opracował co najmniej jeden projekt budowlany i wykonawczy w zakresie branży

elektrycznej dla budowy lub rozbudowy, lub modernizacji obiektu budowlanego.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w

postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub

ekonomicznej 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 mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunków

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawca może polegać

na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te
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zdolności są wymagane. Wykonawca, który 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. Dopuszcza się na każdym etapie zamówienia zmianę

podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polegał.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO

POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie

zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
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przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; zaświadczenia właściwej terenowej

jednostki organizacyjnej (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

dokument ten składa każdy z Wykonawców); b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki

organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (W przypadku Wykonawców wspólnie

ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców); c) odpis z właściwego

rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o

zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców); d) oświadczenie wykonawcy o braku

wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu

z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w

przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności

tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia

w sprawie spłat tych należności (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

dokument ten składa każdy z Wykonawców); e) oświadczenie o przynależności lub braku

przynależności do grupy kapitałowej Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt a-c przedkłada

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 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 ofert. , b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
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upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 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 (W przypadku Wykonawców

wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składają wspólnie

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) formularz ofertowy, 2) pełnomocnictwo w przypadku ubiegania się o zamówienie przez kilku

wykonawców, 3) zobowiązanie osób trzecich, 4) dokument potwierdzający uprawnienie osoby/osób do

złożenia oferty, jeśli nie wynika ono z odrębnych dokumentów,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium w wysokości 7 000,00 zł wniesionego na

zasadach SIWZ oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
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Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
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Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych

w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
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Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena 60,00

doświadczenie 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
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Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:
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Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zgodnie z art. 144 Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień

zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli

wystąpi co najmniej jedna z wymienionych niżej okoliczności: 1) Zmiana stawki podatku od towarów i

usług (VAT) prowadząca do zmiany ceny. W sytuacji zmiany stawki podatku VAT, Wykonawca zawiadomi

Zamawiającego o zmianie stosownych przepisów oraz je wskaże. 2) Zmiana terminu realizacji zamówienia

wynikająca z zaistnienia czynników uniemożliwiających realizację prac projektowych, takich jak

zaistnienia siły wyższej. 3) Konieczność wprowadzenia zmian projektowych lub technologicznych, 4)

Zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację

przedmiotu zamówienia. 5) Konieczność zastąpienia osób, które zostały wskazane w umowie. 6)

Zamawiający otrzyma wytyczne lub zalecenia Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie

przedmiotowego zamówienia publicznego. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia

innych drobnych zmian w postanowieniach niniejszej umowy, które nie prowadzą do rozszerzenia zakresu

przedmiotu zamówienia w rozumieniu art. 140 ust. 1 ustawy PZP ani nie skutkują koniecznością zapłaty

dodatkowego wynagrodzenia, zmiany terminu, jeżeli konieczność wprowadzenia tych zmian pojawi się

dopiero w trakcie realizacji umowy i wynika z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w momencie jej

zawierania. 4. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp zmiany danych związanych

z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) oraz zmiany

danych teleadresowych. 5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia
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takiej zgody.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-04-23, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) 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: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

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

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: NOVUM-MED. Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 26,

89-410 Więcbork; - W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z
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Inspektorem Ochrony Danych Panią Ewą Kiestrzyn-Kobus, tel. 692 750 790, e-mail: sekretariat@szpital-

wiecbork.pl*; - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie pełnej

wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania „Podniesienie jakości

świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. dr A. Gacy

i dr. J. Łaskiego NZOZ w Więcborku”; - 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 z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018),

dalej „ustawa Pzp”; - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; - 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 Pzp; - w odniesieniu do

Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do

art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych

Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych

osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: − w

związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do

przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − 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. ______________________ * Wyjaśnienie: informacja w

tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu

przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. **

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. *** 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 innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
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uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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