
Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego: Dobudowa,

rozbudowa, przebudowa budynku Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc

w Zakopanem

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

„Wzrost dostępności do wysokospecjalistycznych usług medycznych w Małopolsce poprzez wykonanie prac

budowlanych oraz wyposażenia SPSSChP im. dr O. Sokołowskiego w Zakopanem” w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura

społeczna, Działanie 12.1. Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3. Infrastruktura ochrony

zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr.

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: ZAMAWIAJ ĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Ogłoszenie nr 525680-N-2018 z dnia 2018-03-01 r.
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Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie

postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

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: Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. dr O.

Sokołowskiego, krajowy numer identyfikacyjny 29517100000, ul. ul. Gładkie 1 , 34500 Zakopane, woj.

małopolskie, państwo Polska, tel. 182 015 045, e-mail s.kolasa@szpitalsokolowski.pl, faks 182 014 632.

Adres strony internetowej (URL): www.szpitalsokolowski.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 ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny (proszę określić):

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

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
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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

adresem (URL)

Tak

www.szpitalsokolowski.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.szpitalsokolowski.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:
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Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo

pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1481 ) osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Adres:

ul. Gładkie 1 , 34-500 Zakopane

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

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: Dobudowa, rozbudowa, przebudowa budynku

Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc w Zakopanem

Numer referencyjny: A.ZP-271-1/18

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

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:
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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: 1.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Dobudowa, rozbudowa,

przebudowa budynku szpitalnego dla potrzeb utworzenia przy szpitalu centrum profilaktyki i edukacji

nowotworów klatki piersiowej wraz z przebudową sieci geotermalnej i przyłączy kanalizacji sanitarnej,

burzowej i sieci energetycznej, oraz przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku tlenowni na potrzeby

rozprężarni tlenu wraz z przyłączami gazów medycznych i stacji transformatorowej wraz z powiązaniami

po stronie sn i nn i zewnętrzną siecią oświetlenia szpitala, a także budowa dojść, dojazdów, drogi

pożarowej i miejsc postojowych o nawierzchni utwardzonej, muru oporowego położone w Zakopanem ul.

Gładkie 1 na dz. nr ewid. 162/16, 162/7, 162/4, 162/10 obr. 4" oraz przeprowadzenie kompletnej

procedury odbiorowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. 2. Przedmiot

zamówienia obejmuje: dobudowę, rozbudowę, przebudowę istniejącego budynku szpitalnego wraz z

przebudową i rozbudową istniejącego budynku tlenowni oraz urządzeń towarzyszących takich jak: dojścia

i dojazdy, droga pożarowa i miejsca postojowe o nawierzchni utwardzonej, zwanych dalej „obiektem” lub

„przedmiotem umowy”. Ponadto należy przebudować sieć energetyczną i przyłącz energetyczny,

kanalizację sanitarną i burzową oraz wykonać przyłącza gazów medycznych oraz zewnętrznej sieci

oświetleniowej. Projektowany budynek jest obiektem podpiwniczonym siedmiokondygnacyjnym z

nieużytkowym poddaszem, przeznaczonym głównie na cele operacyjne i lecznicze, zaś obiekt tlenowni

jest parterowy, niepodpiwniczony i pełni funkcję pomocniczą (stacja transformatorowa i tlenownia).

Główne wejście do budynku pozostaje bez zmian tj. od strony północno-zachodniej. Zaprojektowana ilość

kondygnacji: 7 Pow. zabudowy istniejąca: 650,00 m2, - istniejąca podlegająca rozbudowie: 350,00 m2, -

projektowana: 1 194,80 m2 Pow. użytkowa: - istniejąca: 3 183,52 m2, - istniejąca podlegająca

przebudowie: 849,14 m2, - projektowana: 1 803,84 m2 Pow. całkowita: - istniejąca: 5 386,45 m2, -

projektowana: 2 078,41 m2 Kubatura : - istniejąca: 20 623,70 m3, - projektowana: 8 117,20 m3 3. Zakres

robót obejmuje: Roboty budowlano-montażowe: 1) Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające W zakres robót

wchodzi rozbiórka części I piętra i dachu stanowiących obecny blok operacyjny. Rozebrany zostanie

moduł obecnego bloku operacyjnego o konstrukcji murowanej, stalowej i betonowej wraz ze stropem nad

pomieszczeniami wysokiego parteru tj. pomieszczenia tomografu komputerowego oraz RTG. Rozbiórka

spowodowana złym stanem technicznym ścian i dachu istniejącego bloku operacyjnego. Dodatkowo w

zakres robót wchodzi zabezpieczenie urządzeń tomografu komputerowego i rentgena przed
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uszkodzeniami na czas robót związanych z rozbiórką oraz wykonaniem nowego stropu (istniejący jest o

słabej nośności).Zakres robót nie obejmuje obowiązku przechowywania tych urządzeń na czas robót. 2)

Roboty ziemne i fundamenty W ramach robót ziemnych należy wykonać wykopy pod dobudowywane

pomieszczenia przyziemia oraz dodatkową klatkę schodową (ewakuacyjną). Fundamenty

dobudowywanego skrzydła budynku głównego ze względu na położenie szpitala na skarpie oraz układ

geologiczny podłoża mają być wykonane w technologii pali żelbetowych. Fundamenty dobudowywanej

klatki w technologii fundamentów żelbetowych. W/w budynek wzniesiony metodą gospodarczą, wg

tradycyjnej sztuki murarskiej i ciesielskiej. Posadowienie fundamentów poniżej granicy strefy

przemarzania, na głębokości min. 1,2m licząc od poziomu przyległego terenu. Wymiary zgodnie z

projektem architektonicznym oraz konstrukcyjnym. Fundamenty w postaci ław żelbetowych dla

dobudowanej klatki schodowej oraz szybu windy, z betonu żwirowego. Dla części budynku dobudowanej

posadowienie pośrednie na palach żelbetowych wg wyliczeń statyczno-wytrzymałościowych wykonanych

przez wykonawcę wg. technologii wykonawcy. 3) Wykonanie ścian, stropu i dachu W ramach budowy

stanu surowego należy wykonać: - Ściany murowane z pustaków ceramicznych. - Słupy, belki, wieńce

oraz stropy z betonu zbrojonego stalą. - Więźba dachowa drewniana krokwiowo-jętkowa w nawiązaniu do

istniejącego dachu nad budynkiem głównym - Pokrycie dachu blacha stalową tytanowo-cynkową łączoną

na rąbek stojący w nawiązaniu do istniejącego dachu. - Wykonanie kominów wentylacyjnych pustaków

wentylacyjnych betonowych z wyprowadzeniem ponad połać dachu. Ściany zewnętrzne i klatka

schodowa: Piwnicy, niskiego parteru, wysokiego parteru, I, II oraz III piętra w części dobudowanej oraz

dobudowana, konstrukcja żelbetowa szkieletowa z betonu zbrojone stalą, wypełnienie murowane z

pustaków ceramicznych gr. 29 cm, na zaprawie cem. - wap. W części podziemnej od zewnątrz, izolacja p.

wilg. pionowa, ścianka dociskowa z bet. gr. 10cm od wewnątrz tynk cem.- wap., w części nadziemnej oraz

w narożnikach parteru okładzina kamienna – kamień naturalny łamany układany skarpowo do wysokości

cokołu. Ściany wewnętrzne: W części rozbudowywanej ściany nośne żelbetowe z betonu zbrojone stalą.

Ściany działowe grubości 12 cm z pustaków ceramicznych. W pomieszczeniach narażonych na działanie

wilgoci oraz ze względów higienicznych wykończone płytkami ceramicznymi. Stropy: Nad wszystkimi

kondygnacjami – żelbetowe monolityczne, płyta żelbetowa zbrojona wg proj. konstrukcyjnego, na stropie

izolacja z folii PE, a pod ścianami pasy z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku. Izolacja cieplna ze

styropianu od 5 cm, w piwnicy 12 cm. Na izolacji cieplnej wylewka dociskowa gr. 5cm, zbrojona siatką,

stanowiąca podłoże pod wykończenie podłóg. Schody: Ewakuacyjne, dwubiegowe, żelbetowe, o

konstrukcji monolitycznej. Biegi i spocznik wykończone płytkami ceramicznymi antypoślizgowymi.

Konstrukcja dachu i pokrycie: Konstrukcja drewniana, krokwiowo płatwiowa, krokwie wsparte na
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murłatach i płatwiach pośrednich nachylone pod kątem 52°. Płatwie wsparte na słupach drewnianych. 4)

Elewacja: Do wykończenia elewacji budynku na poziomie piwnic i parteru niskiego kamień naturalny -

łamany piaskowiec. Pozostała część elewacji wykończona wyprawą tynkarską w kolorze jasno beżowym i

jasno szarym. 5) Budowa sal operacyjnych W ramach robót przewidziano montaż wewnętrznych ścian

działowych, sufitów i stolarki dla potrzeb 3 sal operacyjnych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi

(przygotowanie pacjenta, lekarza, itp.) w technologii modułów z paneli stali nierdzewnej malowanej

proszkowo. Stolarka ze stali nierdzewnej z automatyką sterującą. 6) Montaż stolarki wewnętrznej: Drzwi

aluminiowe typowe i popoż. przeszklone oraz pełne. Do sal chorych (łóżkowych) i sanitariatów drzwi

drewniane pełne i przeszklone. Do pomieszczeń technicznych i gospodarczych drzwi stalowe pełne. 7)

Izolacje Wykonanie elewacji, ocieplenia poddasza oraz stolarka zewnętrzna: Izolacje poziome w

piwnicach z warstwy bitumicznej i papy termozgrzewalnej z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci

folii PU. Pod ścianami pasy izolacji z warstwy papy termozgrzewalnej lepikowanej nawierzchniowo

połączone szczelnie izolacją poziomą i pionową. Izolacja pozioma na stropie nad parterem z folii PU.

Izolacje pionowe z powłoki bitumicznej, warstwy papy termozgrzewalnej i membrany izolacyjnej.

Materiałem podstawowym izolacji cieplnej jest styropian i wełna mineralna. Styropian zastosowano tam,

gdzie istnieje ograniczony dostęp powietrza i występują zagrożenia zawilgoceniem. 8) Stolarka i ślusarka

okienna i drzwiowa – drewniana szklona potrójnie zestawami hermetycznymi w kolorze białym. 9)

Wykonanie stacji rozprężalni tlenu i podtlenku azotu – W ramach inwestycji zostanie wykonana

przebudowa istniejącego budynku rozprężalni tlenu na budynek rozprężalni tlenu oraz stacji TRAFO

(transformator suchy). Wewnątrz budynek zostanie przedzielony na dwie części tj. część rozprężalni tlenu

i część stacji transformatorowej. Zostanie wykonana przebudowa ścian murowanych z tynkowaniem,

konstrukcji dachowa wraz pokryciem na dach z blachy stalowej oraz montaż stolarki stalowej. Montaż

osprzętu i armatury instalacji tlenowej oraz transformatora. 10) Wyposażenie stałe Dostawa,

rozmieszczenie, instalacja i rozruch stałego wyposażenia medycznego w celu prawidłowego

funkcjonowania obiektu objętego zamówieniem tj. - Stoły operacyjne (3 szt.) - Kolumna

Anestezjologiczna (3 szt.) - Kolumna Endoskopowa + Kolumna Chirurgiczna (3 szt.) - Lampy operacyjne

(3 szt.) - Kolumna wzmożonego nadzoru dwustanowiskowa (4 szt.) - Pionowy panel naścienny (1 szt.) -

Poziomy panel nadłóżkowy (4 szt.) - Poziomy panel nadłóżkowy (9 szt.) 11) Dostawa i montaż windy

osobowej i dwóch towarowych W ramach inwestycji zostanie dostarczona, uruchomiona winda osobowa

szpitalna wyłącznie dla potrzeb personelu szpitala. Winda o konstrukcji stalowej z blachy nierdzewnej.

Dostawa i montaż dwóch wind towarowych (winda czysta i brudna) dla potrzeb bloku operacyjnego.

Całość z odbiorem technicznym i dopuszczeniem do użytkowania przez UDT. 12) Dostawa i montaż PV
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Dostawa, montaż i wpięcie do wewnętrznej szpitalnej sieci elektrycznej instalacji paneli fotowoltaicznych

dachu budynku szpitala o mocy 6,4 kW. 13) Roboty zewnętrzne Wykonanie niwelacji terenu, budowa i

przebudowa dróg dojazdowych oraz pożarowych, chodników, dojść oraz parkingu z kostki brukowej

betonowej wraz z podbudową z kruszyw kamienno-piaskowych. W ramach robót zewnętrznych zostanie

wykonane oświetlenie terenu tj. montaż okablowania i lamp zewnętrznych. Przebudowa kanalizacji

sanitarnej i burzowej. 14) Prace instalacji elektrycznych W ramach robót zostanie wykonany montaż

okablowania i osprzętu (rozdzielnice, lampy, włączniki, gniazdka, itp) instalacji elektrycznej oraz

niskoprądowej (teletechnicznej i komputerowej). Wewnątrz budynku w pomieszczeniu piwnic zostanie

wykonana rozdzielnica główna z przyłączem zasilania średniego ze stacji TRAFO oraz zapasowego

agregatu prądotwórczego. Wykonanie okablowania i osprzętu instalacji sygnalizacji pożarowej oraz

kontroli dostępu w przypadku bloku operacyjnego, części pooperacyjnej i centralnej sterylizatorni. 15)

Prace instalacji sanitarnych W budynku, w szczególności w gabinetach diagnostyczno-zabiegowych,

śluzach i pomieszczeniach przygotowania lekarzy w bloku operacyjnym montaż baterii ciepłej i zimnej

wody bez kontaktu z dłonią (w salach operacyjnych, salach wybudzeniowych - baterie uruchamiane

fotokomórką). Zaopatrzenie budynku w ciepłą wodę odbywać się będzie z istniejącej wewnętrznej

instalacji poprzez istniejący wymiennik płytowy zasilany wodą z sieci PEC (Geotermia Podhalańska).

Instalację zasilającą wraz z pionami należy wykonać z rur polietylenowych stabilizowanych włóknem

szklanym. Wszystkie przewody wody ciepłej i cyrkulacyjnej zaizolować termicznie otulinami z pianki

polietylenowej o grubości ścianki 20 mm. Na pionach do wody ciepłej, cyrkulacji należy zamontować

zawory odcinające. Woda zimna doprowadzona będzie do wszystkich przyborów i urządzeń sanitarnych z

istniejącej wewnętrznej instalacji wodociągowej (istniejący budynek szpitala jest przyłączony do miejskiej

sieci wodociągowej). Wewnątrz budynku na poziomie najniższej kondygnacji, instalacja pozioma

rozprowadzona będzie rurociągami pod stropem na ścianach budynku. Piony i podejścia do urządzeń

sanitarnych poprowadzone będą po ścianach w bruzdach. Do wewnętrznego gaszenia pożaru przewiduje

się instalację przeciwpożarową nawodnioną włączoną w instalację bytowo-gospodarczą. Hydranty

wnękowe HP 25, umieszczone w szafkach ściennych wyposażone w wąż półsztywny o długości 30 m.

Kanalizacja sanitarna odprowadza ścieki bytowo-gospodarcze z przyborów i urządzeń sanitarnych do

istniejącej wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej (istniejący budynek szpitala jest przyłączony do

miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej). W budynku kanalizacja prowadzona będzie systemem przewodów

pionowych i poziomych w posadzce oraz w bruzdach podtynkowych. Do ogrzewania pomieszczeń

projektowanego budynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania, dwururową, z rozdziałem

dolnym systemu ciśnieniowego zamkniętego o parametrach pracy 70/40oC z obiegiem wymuszonym
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pompowo. Źródłem ciepła dla projektowanego budynku jest istniejący węzeł cieplny zasilany z PEC

Geotermia Podhalańska. 16) Gazy medyczne Wykonanie orurowania z rur stalowych miedzianych z

wpięciem do istniejącej sieci wewnętrznej (instalacje tlenu, próżni, sprężonego powietrza i podtlenku

azotu) wraz z osprzętem (skrzynkami redukcyjnymi, sygnalizatorami, zaworami i punktami poboru)

Uwaga: Koszty zużycia mediów w okresie realizacji zamówienia ponosić będzie Wykonawca na zasadach

zawartych w projekcie umowy. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1 do

niniejszej specyfikacji obejmujący: projekt budowlano-wykonawczy zatwierdzony decyzją pozwolenia na

budowę nr 107/14 z dnia 04.04.2014 r. i decyzją zmieniającą pozwolenie na budowę nr 351/17 z dnia

18.09.2017r wydanych przez Starostę Tatrzańskiego w Zakopanem, przedmiary oraz specyfikację

techniczną wykonania i odbioru robót. 5. Urządzenia wskazane w pkt 3.3.10 mają spełniać wymagania

określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 876 ze

zm.), w szczególności mają być oznakowane znakiem CE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana

pod nadzorem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE jest umieszczony numer identyfikacyjny

właściwej jednostki notyfikowanej. 6. Przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie

pracowników/użytkowników z podstawowej obsługi zamontowanych urządzeń i wyposażenia stałego w

ramach przedmiotowej inwestycji. 7. Z uwagi na to, że przedmiot prac obejmuje roboty nad

pomieszczeniami Zakładu Diagnostyki Obrazowej Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do

ścisłej współpracy z dostawcą nowego stacjonarnego aparatu RTG, tj. firmy ALTERIS S.A. Katowice, ul.

Ceglana 35, celem odinstalowania i przeniesienia go na czas inwestycji w bezpieczne miejsce bez ryzyka

utraty przez Zamawiającego uprawnień gwarancyjnych. W zakresie odistalowania tomografu

komputerowego Wykonawca jest zobowiązany jest do współpracy z podmiotem serwisującym tj. GE

MEDICAL SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o. , Warszawa, ul. Wołoska 9. 8. Ze względu na prace w

czynnym budynku Wykonawca musi wykonać przed przystąpieniem do robót budowlanych plan

organizacji placu budowy i uzyskać akcpetację Zamawiającego. 9. Wykonawca zobowiązany jest udzielić

gwarancji na wykonane prace. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy. Natomiast na

wyposażenie stałe, o którym mowa w pkt 3.3.10 siwz Wykonawca zobowiązany jest udzielić min. 24

miesiecy gwarancji. Zamawiający wymaga, by Wykonawca w okresie gwarancji wykonywał nieodpłatnie

niezbędne przeglądy techniczne sprzętu medycznego, określonego w pkt 3.3.10 siwz z częstotliwością

zalecaną przez producenta.Oferta ponadto powinna zawierać informacje na temat możliwości

serwisowania sprzętu medycznego, w tym wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub

autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności serwisowych zgodnie z ustawą o wyrobach

medycznych. 10. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w siwz, w
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szczególności w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez

wskazanie znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu charakteryzującego

konkretne produkty lub usługi, albo normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30

ust. 1-3 ustawy PZP dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem, że zagwarantują one

realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz posiadające cechy, parametry, nie

gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia, z zachowaniem tych samych standardów technicznych,

technologicznych i jakościowych, Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na

Wykonawcy. W sytuacji gdy Wykonawca zamierza zastosować równoważne materiały, produkty,

urządzenia niż podane w dokumentacji projektowej winien dołączyć do oferty wykaz zawierający

materiały zawarte w dokumentacji oraz podać ich równoważniki (nazwy materiałów zaproponowanych w

ofercie) wraz z załączeniem charakterystyk oraz dokumentów potwierdzających równoważność

zaproponowanych materiałów. 11. Zamawiający wymaga, aby w okresie od dnia przekazania wykonawcy

terenu robót do dnia odbioru końcowego pracownicy fizyczni wykonujący czynności w zakresie realizacji

zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26

czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) zatrudnieni byli przez

wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wymaganie powyższe dotyczy przede

wszystkim pracowników ogólnobudowlanych, instalatorów i operatorów sprzętu budowlanego,

wykonujących prace na placu budowy przy realizacji przedmiotowego zamówienia. Tym samym

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę minimum: 10 pracowników

ogólnobudowlanych, 3 instalatorów elektrycznych, 1 instalatora sieci telekomunikacyjnych/

niskoprądowych, 3 instalatorów sanitarnych wod-kan, c.o., 1 operatora sprzętu budowlanego ( koparki,

koparko-ładowarki itp.) na warunkach określonych powyżej. 12.W terminie 5 dni roboczych od dnia

zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemny wykaz pracowników Wykonawcy lub

podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, ze wskazaniem czynności, jakie będą oni wykonywać oraz

informacjami dotyczącymi zawartych z nimi umów o pracę.

II.5) Główny kod CPV: 45215140-0

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45100000-8

45110000-1
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45111200-0

45112200-7

45233120-6

45215141-7

45223000-6

45223500-1

45260000-7

45300000-0

45310000-3

45311000-0

45315000-8

45331100-7

45332000-3

45331000-6

45333100-1

45410000-4

45442100-8

45432130-4

45421131-1

45432130-4

45420000-7

45443000-4

II.6) Całkowita warto ść 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
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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:

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: 2019-11-15

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU

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

wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego

warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że

posiada środki lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 3 000 000,00 zł (słownie: trzy

miliony złotych) W sytuacji gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie

muszą wykazać, iż ten warunek spełnia co najmniej jeden z nich lub wszyscy wykonawcy łącznie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 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
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jest krótszy- w tym okresie, wykonał - minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie,

rozbudowie lub przebudowie budynku wraz z instalacjami, w tym minimum instalacjami wentylacji

mechanicznej, elektrycznymi, sanitarnymi, o kubaturze min. 7000m3; b) dysponuje osobami

skierowanymi do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami

budowlanymi: - osobą na stanowisko Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia budowlane do

kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez

ograniczeń oraz posiadającą doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji do kierowania budowy,

w tym pełnienie funkcji kierowania. - osobą na stanowisko Kierownika Robót posiadającą uprawnienia

do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności sieci i instalacji sanitarnych bez

ograniczeń oraz doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji kierowania robót instalacyjnych. -

osobą na stanowisko Kierownika Robót posiadającą uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót

budowlanych w specjalności sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez

ograniczeń oraz doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji kierowania robót instalacyjnych.

Zamawiający dopuszcza połączenie funkcji wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez

osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. Kierownik

budowy i kierownicy robót budowlanych powinni posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń

zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1332) oraz

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające

im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w

budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których

odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r.,

poz. 65). W sytuacji gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie muszą

wykazać, iż warunek określony pod lit. a) spełnia co najmniej jeden z nich, a w zakresie warunku

określonego pod lit. b) spełnia co najmniej jeden z nich lub wszyscy wykonawcy łącznie.

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:
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III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

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

III.2.2) Zamawiaj ący 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 O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU WSTĘPNEGO

POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI

UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

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

a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega

z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

ofert lub lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym

organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub

grzywnami, w szczególnosci uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 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, wystawione

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
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potwierdzającego, że wykonawca zawarł prozumeinie z właściwym organem w sprawie spłat tych

należności wraz z ewentuanymi odsetkami lub grzywnami, w szczególnosci uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu; c) odpisu 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

PZP; 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; e) oświadczenie

Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o

zamówienia publiczne; - dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia

wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na

jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu

trzeciego; - dokumenty dotyczące podwykonawców, w celu wykazania braku istnienia wobec niego

podstaw wykluczenia;

III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

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

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU:

a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wys. min. 3.000.000, 00 zł,

w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z

uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć ww. dokumentu może złożyć inny dokument,

który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku w pkt

III.1.2) ogłoszenia. b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż 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, 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, (należy wypełnić załącznik nr 6 do
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specyfikacji) przy czym, dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione

przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w

szczególności odpowiedzialnych za 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 ( należy wypełnić załącznik nr 7 do siwz).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

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

a) oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje kompletem dokumentów dopuszczających urządzenia,

określone w pkt II.4) ppkt 1.10 ogłoszenia, do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z

obowiązującym przepisami ustawy o wyrobach medycznych oraz, że na każde żądanie Zamawiającego

przedstawi poświadczone kserokopie tych dokumentów; b) opis proponowanych urządzeń,

stanowiących wyposażenie stałe, określonych w pkt II.4) ppkt 1.10 ogłoszenia , w tym karty techniczne

urządzeń, folder lub katalog, prospekt z listą parametrów technicznych producenta oferowanych

urządzeń itp., których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie

zamawiającego.

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

- oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw) lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez

notariusza, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika; -wypełniony formularz oferty

stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji (wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu,

lecz jej treść musi być zgodna z treścią formularza załączonego do specyfikacji); -formularz do oceny

w kryterium „Doświadczenie kadry kierowniczej” sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym

Załącznik Nr 2a do siwz; Uwagi: a. do oceny w kryterium „Doświadczenie kadry kierowniczej” nie

może zostać przedstawiona inna osoba niż osoba wskazana na potwierdzenie spełniania warunku

udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 9.1.2.3 lit. b) siwz, b. formularz do oceny w kryterium

„Doświadczenie kadry kierowniczej” nie należy do dokumentów, o których mowa w art. 25 ustawy

PZP, i w wypadku niezłożenia go wraz z ofertą lub złożenia dokumentu wadliwego, Zamawiający nie

będzie wzywał Wykonawców do jego uzupełnienia. Brak dokumentu spowoduje, że Wykonawca
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otrzyma 0 pkt w tym kryterium. - Tabela Elementów Rozliczeniowych, wg wzoru stanowiącego zał. nr

3 siwz; - dowód wniesienia wadium. -zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 9.7 lit

a) lit. d) siwz – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego, wzór

zobowiązania stanowi zał. nr 8 do siwz -oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej

samej grupy kapitałowej, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP-wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do siwz .

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

1. Każdy wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 350 000,00 zł (słownie: trzysta

piećdziesiąt tysięcy złotych) 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 2.1. pieniądzu;

2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym,

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3. gwarancjach bankowych; 2.4.

gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5. 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 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089). 3. Wadium przetargowe

w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego w PKO BANK POLSKI S.A. nr 24

1020 3453 0000 8802 0141 8961. Wadium winno znajdować się na koncie zamawiającego najpóźniej

w terminie składania ofert tj. 22.03.2018 r. godz. 9.30. Wskazanym jest kopię dokumentu

potwierdzającego dokonanie powyższej operacji dołączyć do oferty. 4. Wadium wnoszone w

pozostałych formach należy złożyć w postaci oryginału , najpóźniej w terminie składania ofert tj.

22.03.2018 r. godz. 9.30 w siedzibie zamawiającego w Sekretariacie (pok. nr 03 niski parter budynku).

UWAGA! Nie wolno oryginałów tych dokumentów wkładać do oferty. Wadium wniesione przez

jednego z wykonawców wspólnych uznaje się za wniesione prawidłowo.

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 kadry kierowniczej 25,00

okres gwarancji na roboty objęte zamówieniem 15,00

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:
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Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

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:

1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody Stron w formie pisemnej pod rygorem

nieważności. 2. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia na skutek rezygnacji z wykonania

części przedmiotu umowy oraz w przypadkach, o których mowa w ust. 3. 3. W przypadku, gdy w okresie

obowiązywania umowy nastąpi zmiana: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie

przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3)zasad

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, a zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy

przez Wykonawcę - zastosowanie mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego

Wykonawcy, określone w postanowieniach ust. 4 -7. 4. W razie zmiany stawki podatku VAT, o której

mowa w ust. 3 pkt 1 umowy, wynagrodzenie umowne netto nie ulegnie zmianie, a jedynie zostanie do

niego doliczony podatek VAT w zmienionej wysokości. Kwota ta może zostać zmieniona wyłącznie na

podstawie aneksu do niniejszej umowy na wniosek Wykonawcy. 5. Wykonawca najpóźniej w terminie 30

dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 3 pkt 2-3, może

wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokości

wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami niezbędnymi do oceny przez Zamawiającego,

czy zmiany mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany
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tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, a w

szczególności: a) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia

Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy

przez Wykonawcę, b) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania

umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy,

wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń - takimi jak np. umowy o pracę

lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń. 6. W terminie 30 dni od

otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego

uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (np. zażądać

oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami). 7. Zamawiający w terminie

30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego pisemne stanowisko. Za dzień

przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla

Wykonawcy. 8. Jeżeli w trakcie procedury opisanej w ust. 4-7 zostanie wykazane, że zmiany, o których

mowa w ust.3, uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia, Strony uzgodnią treść aneksu do umowy

oraz podpiszą aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokości wynagrodzenia w kwocie odpowiadającej

zmianie kosztów wykonania umowy wywołanych przyczynami określonymi w ust. 3. 9. Dopuszcza się

również zmianę postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano

wyboru wykonawcy, w okolicznościach określonych w art. 144 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych. 10. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w

art.144 ust.1 pkt 1 ustawy PZP, które mogą dotyczyć w szczególności następujących przypadków: 1)

zmian postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu

umowy; 2) zmian terminu realizacji zamówienia, określonego w § 4 ust. 4, o czas opóźnienia, jeżeli takie

opóźnienie wystąpi lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: a)

zaistnienia działania siły wyższej; b) udokumentowanego opóźnienia wprowadzenia wykonawcy na

budowę przez Zamawiającego; c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, w postaci

ciągłych (co najmniej 5 dniowych) opadów atmosferycznych lub wystąpienia temperatur

uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z STWiOR i mających wpływ na opóźnienie rozpoczęcia

lub zakończenia robót niezbędnych do zrealizowania obiektu; d) konieczności wprowadzenia

uzgodnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez

kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, odstępujących w sposób istotny od

zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę i wymagających dopełnienia procedur art.

36a ust. 1 Prawa Budowlanego; e) zaistnienia okoliczności będących następstwem działania organów
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administracji, w szczególności przedłużania się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,

uzgodnień, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy

Wykonawcy. 3) zmian w zakresie osób kluczowych dla realizacji zamówienia m.in. kierownika budowy,

kierowników robót zgodnie z § 8 ust. 3 i 4 umowy oraz podwykonawców zgodnie z § 5 ust.5 umowy; 4)

zmian warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej realizacji

zamówienia związane z: a) koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii; b)

wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w sposób

założony w dokumentacji technicznej z zasadami sztuki inżynierskiej, które nie były możliwe do

przewidzenia w momencie zawarcia umowy; c) koniecznością realizacji zamówienia przy zastosowaniu

innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacjach, w przypadku gdyby

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem

zamówienia; d) odmiennymi od przyjętych w specyfikacjach warunków geologicznych skutkujących

niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach

technologicznych; e) koniecznością zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań

technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 5) Zmian dokonanych w granicach

przewidzianych w ustawie Prawo budowlane wynikających z: a) wprowadzenia uzgodnionych rozwiązań

zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym, zgłoszonych przez kierownika

budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, gdy zmiany dokonane zostały podczas wykonywania

robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków

pozwolenia na budowę w ramach art. 36 a ust. 5 lub dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6

ustawy z zastrzeżeniem art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. b) wprowadzenia uzgodnionych

rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym, zgłoszonych przez

kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, gdy zmiany dokonane zostały podczas

wykonywania robót i odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków

pozwolenia na budowę przy dopełnieniu procedur art. 36a ust. 1. c) wad dokumentacji projektowej, jeżeli

takie ujawnią się podczas realizacji zadania, pomimo dołożenia wszelkiej staranności przez projektanta.

11. Warunkiem wprowadzenia zmian w umowie jest pisemne zwrócenie się jednej ze stron o wyrażenie

zgody na dokonanie zmiany w umowie z podaniem uzasadnienia faktycznego oraz wyrażenie zgody przez

drugą ze stron, z zastrzeżeniem z ust. 12. 12. Ewentualne przedłużenie terminu winno zostać poprzedzone

przygotowaniem stosownego protokołu konieczności i udokumentowaniem zaistnienia jednej z

okoliczności wskazanych w ust. 10 pkt 2 w niniejszego paragrafu, wpływających na zmianę terminu, a

następnie podpisaniem przez strony aneksu do umowy.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=967a7f7...

24 z 25 2018-03-01, 19:36



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: 2018-03-22, godzina: 09:30,

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

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

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 by ć 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 przyznaneNie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁ ĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ ĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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