ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r poz. 1579 ze zm.)

I DANE ZAMAWIAJĄCEGO
ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. A. Grucy CMKP (SPSK)
ul. Konarskiego 13
05-400 Otwock

Adres strony internetowej zamawiającego: www.spskgruca.pl
e-mail: dzp@spskgruca.pl
Tel. 22 779 40 31 wew. 217 (dział zamówień publicznych)
Faks: 22 779 40 31 wew. 477 (dział zamówień publicznych)
OSOBA DO KONTAKTU:
Katarzyna Święch – Inspektor ds. zamówień publicznych
II NAZWA I NUMER POSTĘPOWANIA
Serwis okresowy rurociągów i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie SPSK im.
Prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku.
Znak sprawy DZP.26.46/2018
III WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ZAPROSZENIA

1. Formularz ofertowy
2. Formularz cenowy
3. Wzór umowy
4. Opis przedmiotu zamówienia
IV INFORMACJE DODATKOWE

1. Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w całym zakresie realizacji umowy. Należy wskazać
zakres prac zlecanych podwykonawcom w formularzu ofertowym. Po podpisaniu umowy należy
zgłosić podwykonawców i przedstawiać ich rozliczenie wraz ze stosownymi oświadczeniami
przed upływem terminu płatności faktury wystawionej Zamawiającemu (wzór oświadczenia
stanowi załącznik do umowy).

2. Wykonanie innych prac koniecznych do realizacji a nie objętych umową może nastąpić jedynie
po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu konieczności i kosztorysu prac na podstawie
pisemnego zlecenia w ramach oddzielnego zamówienia po przeprowadzeniu stosownego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający może zlecić wykonanie usługi
na podstawie odrębnego zamówienia innemu wykonawcy, jeżeli przeprowadzonego stosownego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uzyska korzystniejszą ofertę.
3. W odniesieniu do realizacji czynności określonych umową w zakresie dotyczącym separatora
SEP3, występuje utrudnienie w postaci braku utwardzonej drogi dojazdowej do separatora.
Dojazd możliwy będzie terenem nieutwardzonym w porze suchej, lub z innego kierunku
pomiędzy budynkami połączonymi płytą stropową (max. wymiary zadaszonego przejazdu
między budynkami: szer. 2,90m , wys. 3,40m), które to rozwiązanie będzie wymagało
zastosowania odpowiedniego środka transportu i dodatkowych łączonych węży asenizacyjnych
oraz odpowiednich parametrów pompy umożliwiających obsługę ze znacznej odległości
(odległość od pojazdu do włazu kanalizacyjnego wynosi ok. 18m).
W odniesieniu do realizacji czynności określonych umową w zakresie dotyczącym
przepompowni ścieków występuje utrudnienie w postaci znacznej odległości przepompowni od
terenu utwardzonego, co będzie wymagało zastosowania dodatkowych łączonych węży
asenizacyjnych oraz odpowiednich parametrów pompy umożliwiających obsługę ze znacznej
odległości (odległość od pojazdu do włazu kanalizacyjnego wynosi ok. 40m). Z tego względu
Zamawiający przewiduje zebranie Wykonawców, które odbędzie się w dniu 30 maja 2018
roku o godz. 10:00 w Dziale Technicznym
4. Z każdej czynności określonej umową Wykonawca sporządzi protokół, a którym obligatoryjnie
określi czynności konieczne do wykonania w okresie międzyprzeglądowym – jeżeli występują a
nie zawierają się w zakresie umowy – mające wpływ na sprawność techniczną systemu
kanalizacyjnego. W treści protokołu określi m.in. nazwę, model i nr rej. pojazdu którym dokonał
wywozu odpadów oraz miejsce dostarczenia odpadów do utylizacji. Wykonawca każdorazowo
przedłoży również Zamawiającemu dokument poświadczający przyjęcie odpadów do utylizacji.
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował środkami transportu w zakresie transportu
odpadów umożliwiającymi pokonanie utrudnień określonych przez Zamawiającego w zakresie
dotyczącym obsługi separatora SEP3 oraz przepompowni ścieków.
V TERMIN REALIZACJI

1.

Termin realizacji umowy przez okres 19 miesięcy licząc od dnia 1 października 2018r. Końcowa
data okresu realizacji umowy przypadać będzie na dzień 30 kwietnia 2020r.

2. Szczegółowy sposób realizacji umowy zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia
VI WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
1. Dokumenty składane wraz z ofertą:

A. Formularz ofertowy i cenowy
B. Wydruk z KRS lub CEDiG
C. Pełnomocnictwo – w sytuacji, gdy oferta zostanie podpisana przez osoby niewymienione w
dokumentach rejestrowych

2. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego, przez wykonawcę , którego oferta
została najwyżej oceniona
A. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów określonych
następującymi kodami: 19.08.14, 20.03.06, 19.08.05, 19.08.09 (dotyczy wykonawcy lub
podwykonawcy)
B. Autoryzację w zakresie prac konserwacyjnych, montażowych i przeglądów w zakresie
dotyczącym przepompowni ścieków marki KSB (dotyczy wykonawcy lub podwykonawcy)
C.

Dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody przewozowe
na osobach i materiałach na kwotę nie mniejszą niż 250 000,00 PLN (oryginał lub kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę). (dotyczy wykonawcy)

Zamawiający informuje, że za ofertę ocenioną najwyżej zostanie uznana ta, która będzie
zawierała prawidłowo wypełniony formularz ofertowy i cenowy oraz uzyska najwyższą liczbę
punktów w kryterium oceny ofert.
_____________________________________________________________________________________________________________________
1. Zamawiający informuje, że formularz ofertowy oraz cenowy stanowią integralną część oferty i w
związku z tym nie podlegają uzupełnieniu. Oferty, które nie będą zawierały tych dokumentów
zostaną odrzucone.
______________________________________________________________________________________________________________________
2. Zamawiający informuje, że Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej zostanie
wezwany do uzupełnienia dokumentów, o których mowa w pkt VI.2. A-C w terminie
wyznaczonym przez zamawiającego.
______________________________________________________________________________________________________________________
3. W sytuacji, gdy oferta nie będzie zawierała dokumentów rejestrowych, Zamawiający pobierze
elektronicznie w/w dokumenty odpowiednio z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej
Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej bez wzywania do ich uzupełniania
dokumentów.
______________________________________________________________________________________________________________________
4. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo( w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie, dostarczone w sposób zgodny ze sposobem złożenia oferty).W
sytuacji, gdy oferta nie będzie zawierała pełnomocnictwa wykonawca zostanie wezwany do
uzupełnienia dokumentu w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
VII ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie, nie później niż w
dniu podpisania umowy.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w:

i. pieniądzu;
ii. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
iii. gwarancjach bankowych;
iv. gwarancjach ubezpieczeniowych;
v. 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
2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148
ust. 2 ustawy PZP.
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej
wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP, 05-400 Otwock ul. Konarskiego 13, Bank Gospodarstwa
Krajowego z siedzibą w Warszawie Nr rachunku 29 1130 1017 0020 1470 1520 0004 z
podaniem w tytule wpłaty zabezpieczenie należytego wykonania umowy dotyczy sprawy numer
(DZP.26.46/2018)
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, projekt dokumentu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych
najpóźniej dzień przed planowanym terminem podpisania umowy w celu zaakceptowania przez
Zamawiającego.
6. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie
gwarancji/poręczenia z treści dokumentu winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel
zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia,
na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunków, niezależnie od
kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego
jest uzasadnione czy nie
VIII SPOSÓB OBLICZENIA CENY

5. Zamawiający wymaga obliczenia ceny oferty zgodnie z formularzem cenowym
6. Zamawiający wymaga, aby wartość oferty została wyliczona z dokładnością do dwóch zer po
przecinku.
7. Zamawiający informuje, że oferta zawierająca błędy, w tym również rachunkowe zostanie
poprawiona i zmodyfikowana przez zamawiającego (art. 68 K.C.) po uprzednim wyrażeniu zgody
Wykonawcy.
IX KRYTERIUM OCENY OFERT

1. Zamawiający informuje, że kryterium decydującym o wyborze oferty jest łączna cena ofertowa
brutto, przy założeniu, że Wykonawca złoży ofertę zgodną z wymaganiami zamawiającego

X TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Zamawiający informuje, że minimalny wymagany termin związania ofertą, obowiązujący
wykonawców składających oferty wynosi 30 dni, licząc od dnia ostatecznego terminu składania
ofert.
2. Termin związania ofertą może zostać wydłużony na pisemne wezwanie zamawiającego za zgodą
wykonawcy lub samodzielnie przez wykonawcę. Zgoda na wydłużenie terminu związania ofertą
powinna zostać złożona w formie określonej przez Zamawiającego (pisemnie, e-mailem,
faksem).
3. Termin związania ofertą może zostać wydłużony maksymalnie o 60 dni.
XI TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.06.2018 roku do godz: 15:00 w
jeden z poniżej wymienionych sposobów tj:
w zamkniętej kopercie w Dziale Zamówień Publicznych SPSK (I piętro przed wejściem na oddział
VII) lub w Sekretariacie Dyrekcji SPSK (Budynek C, Parter).

2.

Koperta powinna być oznakowana w następujący sposób:

Oferta w trybie zapytania ofertowego na Serwis okresowy rurociągów i urządzeń kanalizacyjnych
zlokalizowanych na terenie SPSK im. Prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku. DZP.26.46/2018

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu składania ofert oraz wprowadzenia
modyfikacji treści opisu przedmiotu zamówienia, warunków realizacji zamówienia.
4. O przedmiotowych zmianach Zamawiający poinformuje wykonawców poprzez zamieszczenie
informacji na stronie internetowej www.spspkgruca.pl w zakładce zapytania ofertowe.
XII PYTANIA WYKONAWCÓW

1. Zamawiający informuje, że Wykonawcy mogą zwrócić się o wyjaśnienie treści opisu przedmiotu
zamówienia oraz warunków realizacji zamówienia do dnia 05.06.2018r
2. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, lecz nie później niż 07.06.2018r Odpowiedzi
zostaną zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego w zakładce, w której zostało
zamieszczone zapytanie ofertowe.
XIII TERMIN ZAWARCIA UMOWY

1. Zamawiający informuje, że podpisanie umowy nastąpi w terminie do 5 dni od daty otrzymania
informacji o wyborze oferty faksem lub e-mailem.

XIV UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny

z. up. Dyrektora SPSK
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Olimpia Jobda

