OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
1. Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” w Opolu ul.
Waryńskiego 30, 45-047 Opole Telefon/fax 77 4412072, e-mail:
logistyka@srodmiescie.opole.pl
Adres strony internetowej: www.srodmiescie.opole.pl oraz
http://srodmiescieopole.bip.gov.pl
2. Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia:
www.srodmiescie.opole.pl
4. Przedmiot zamówienia:
Zamówienie na roboty budowlane
„Przebudowa instalacji elektrycznej i sieci IT w SP ZOZ Śródmieście w Opolu”
Sygn. postępowania PN/07/2016
KOD CPV:
453 11 000 - 0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
453 14 300 - 4 Instalowanie infrastruktury okablowania
453 14 320 - 0 Instalowanie okablowania komputerowego
45400000 – 1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
5. Zamówienie uzupełniające:
Przewiduje się możliwość udzielania zamówień uzupełniających, jednak nie więcej
niż 10 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający udzieli zamówień
uzupełniających tylko wtedy, gdy będzie posiadał środki finansowe na ich wykonanie.
6. Oferty częściowe
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
7. Oferty wariantowe
Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
8. Termin wykonania zamówienia:
1. Rozpoczęcie robót:
a. I Etap: w dniu zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż 1 września 2016 r.,
b. II Etap: nie później niż w dniu 16 grudnia 2016 r., z możliwością
wcześniejszego rozpoczęcia po uprzednim wyrażeniu zgody Zamawiającego.
2. Zakończenie robót:
a. I ETAP: do dnia 15 grudnia 2016 r.,
b. II ETAP: do dnia 31 marca 2017 r. Skrócenie terminu wykonania II Etapu
stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, co oznacza, że do umowy zostanie
wpisany termin faktycznie zaoferowany przez Wykonawcę.

9. Wadium – 5000,00 zł
10. Zaliczki
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.
11. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:
a. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie
stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
b. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie
stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
c. Posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: zrealizowali w ciągu ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie), w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz prawidłowo ukończony, co najmniej 2 roboty budowlane
polegające na przebudowie instalacji elektrycznej i sieci IT z uwzględnieniem
dostawy serwerów w obiekcie o pow. min 1500 m2 i wartości nie mniejszej niż
500 000 zł brutto każda.
d. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zmówienia tj.: osoby, którymi dysponuje wykonawca i które będą
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia muszą posiadać uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności robót
elektrycznych i telekomunikacyjnych, wydane na podstawie ustawy Prawo
Budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 2014 r. poz. 1278) lub inne odpowiednie wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które
zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz.
1409 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej ( Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394).
e. Wykonawca zobowiązany jest dysponowania minimum 4 (czterema)
pracownikami, w tym 2 (dwoma) monterami – elektrykami, który wykonywać
będą przedmiot zamówienia przez cały okres obowiązywania umowy..
12. Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
13. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena 90 %, Skrócenie terminu realizacji Etapu II – 10 %
14. Miejsce i termin składania ofert:
18 sierpnia 2016 r. do godziny 12:00 w Sekretariacie Przychodni pok. nr. 17,
15. Termin otwarcia ofert:
18 sierpnia 2016 r., godzina 12:30
16. Termin związania ofertą: 30 dni

