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Ogłoszenie nr 544492-N-2018 z dnia 2018-04-16 r.

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.: Kompleksowa realizacja inwestycji w formule zaprojektuj-wybuduj – polegającej na rozbudowie budynku głównego szpitala o 2-kondygnacyjny
budynek wraz z 1-kondygnacyjnym łącznikiem w ramach projektu pn: „Poprawa efektywności
działania i skuteczności udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez inwestycje w infrastrukturę i
doposażenie Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.”
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
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt pn: „Poprawa efektywności
działania i skuteczności udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez inwestycje w infrastrukturę i
doposażenie Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.”
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
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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: Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny
30090413000000, ul. ul. Gen. Grota Roweckiego 6 , 63900 Rawicz, woj. wielkopolskie, państwo
Polska, tel. (065) 546 70 64, e-mail renata.pazola@szpitalrawicz.pl, faks (065) 546 70 64.
Adres strony internetowej (URL): www.szpitalrawicz.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):
Spółka prawa handlowego
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):
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I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
www.szpitalrawicz.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.szpitalrawicz.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:
w formie pisemnej
Adres:
Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o., ul. Gen. Grota Roweckiego 6, 63-900 Rawicz, budynek
administracji (I piętro), Sekretariat

2018-04-16, 10:52

4 z 18

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=6038cf...

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: Kompleksowa realizacja inwestycji w
formule - zaprojektuj-wybuduj – polegającej na rozbudowie budynku głównego szpitala o
2-kondygnacyjny budynek wraz z 1-kondygnacyjnym łącznikiem w ramach projektu pn: „Poprawa
efektywności działania i skuteczności udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez inwestycje w
infrastrukturę i doposażenie Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.”
Numer referencyjny: NLO-3821-01/PN/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:

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
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innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa realizacja inwestycji w formule
„zaprojektuj – wybuduj” polegającej na rozbudowie budynku głównego szpitala o 2-kondygnacyjny
budynek wraz z 1-kondygnacyjnym łącznikiem w ramach projektu pn: „Poprawa efektywności
działania i skuteczności udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez inwestycje w infrastrukturę i
doposażenie Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.” Przedmiot zamówienia obejmuje realizację
I etapu opisanego w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (zwanym dalej „PFU”) tj: zaprojektowanie
i wybudowanie nowego skrzydła szpitala z budynkiem łącznika. Powierzchnia zabudowy
nowoprojektowanych obiektów: - nowe skrzydło szpitala: 1056,3m2, wysokość 1-kondygnacja
podziemna, 1 kondygnacja nadziemna; - budynek łącznika: 437,2m2, wysokość 1 kondygnacja
nadziemna. Wykonawca Zobowiązany jest w ramach niniejszego zamówienia w szczególności do: a)
opracowania dokumentacji formalnej, projektowej i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych, w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w PFU wraz ze wszystkimi
opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami koniecznymi do wykonania tej dokumentacji, dalej
zwanej „Dokumentacją projektową” wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, pozwoleń,
opinii, warunków, uzgodnień jak również innych dokumentów niezbędnych do dokonania skutecznego
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub uzyskania Decyzji o pozwoleniu na
budowę;, b) wykonania z należytą starannością robót budowlanych dalej zwanych „Robotami” na
podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej oraz z poszanowaniem postanowień zawartych w uzyskanych decyzjach,
pozwoleniach, warunkach, opiniach i uzgodnieniach oraz innych dokumentach, mających związek z
procesem budowlanym dla realizowanych robót wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w
okresie wykonywania robót budowlanych na podstawie opracowanej Dokumentacji projektowej oraz
zakończonych uzyskaniem ostatecznego i bezwarunkowego pozwolenia na użytkowanie

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45210000-2
45300000-0
45400000-1
71200000-0
71320000-7
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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:
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: 2019-11-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-11-30

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 określa warunku w w/w zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający określa następujące warunku w w/w zakresie. - Zamawiający
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wymaga, aby wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną
minimum 5.000.000,00 PLN, - Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał zdolność
finansową na kwotę min. 3.000.000,00 PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający określa następujące warunku w w/w zakresie: a) Wykonawcy:
- Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonania zamówienia to taki, który
wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował (zakończył) co najmniej: 1
zamówienie polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie obiektu/ów
szpitalnych o wartości co najmniej 5 000 000,00 zł brutto ( słownie złotych: pięć milionów) lub 2
zamówienia polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie obiektu/ów
szpitalnych o wartości łącznej zamówień co najmniej 5 000 000,00 zł brutto ( słownie złotych: pięć
milionów). - Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonania zamówienia to
taki, który wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował (zakończył) co najmniej:
1 zamówienie polegające na projektowaniu/przeprojektowaniu dotyczącego budowy, przebudowy,
rozbudowy lub remontu obiektu/ów szpitalnego o wartości robót co najmniej 5 000 000,00 zł brutto
( słownie złotych: pięć milionów), wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Jako wykonanie
robót należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla
Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC)/ ostatecznego(końcowego) protokołu
odbioru robót lub innego równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie
wystawia się Świadectwa Przejęcia). Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie
warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, należy przeliczyć wg średniego
kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z
Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania ostatecznego (końcowego) Protokołu odbioru robót lub
innego równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się
Świadectwa Przejęcia). b) osób: Wykonawca musi wykazać osobę, która będzie uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, legitymującą się kwalifikacjami i doświadczeniem odpowiednim do
funkcji, jaka zostanie jej powierzona. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże
osobę, którą musi mieć dostępną na etapie realizacji zamówienia, spełniającą następujące
wymagania: 1) osoba proponowana do pełnienia funkcji: Kierownik budowy/Kierownik robót : a)
wymagana liczba osób: 1 b) minimalne kwalifikacje: posiadanie uprawnień budowlanych do
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kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub
inne równoważne. c) minimalne doświadczenie: posiada 2-letnie doświadczenie w kierowaniu
budową (kierownik budowy) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub innej równoważnej oraz
brał udział przy realizacji co najmniej 2 zamówień polegających na budowie, przebudowie lub
remoncie obiektu/ów szpitalnych o wartości łącznej zamówień co najmniej 5 000 000,00 zł brutto
(słownie złotych: pięć milionów), na stanowisku: Kierownika budowy/Kierownika robót. 2) osoba
proponowana do pełnienia funkcji: Kierownik robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych i wodociągowych: a) wymagana liczba osób: 1 b) minimalne
kwalifikacje: posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej lub inne równoważne. c) minimalne doświadczenie: posiada 2-letnie
doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych i wodociągowych lub inne równoważne oraz brał
udział przy realizacji co najmniej 1 zamówienia polegającego na budowie, przebudowie lub
remoncie obiektów szpitalnych, na stanowisku: Kierownika budowy lub Kierownika Robót lub
Inspektora Nadzoru w specjalności instalacyjnej. 3) osoba proponowana do pełnienia funkcji:
Kierownik robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i
elektroenergetycznych: a) wymagana liczba osób: 1 b) minimalne kwalifikacje: posiadanie
uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej lub
inne równoważne. c) minimalne doświadczenie: posiada 2-letnie doświadczenie w kierowaniu
robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne równoważne oraz brał udział przy realizacji co
najmniej 1 zamówienia polegającego na budowie, przebudowie lub remoncie obiektów szpitalnych,
na stanowisku: Kierownika budowy lub Kierownika Robót lub Inspektora Nadzoru w specjalności
instalacyjnej. 4) osoba proponowana do pełnienia funkcji: Projektant a) wymagana liczba osób: 1 b)
minimalne kwalifikacje: posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń w
specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub konstrukcyjno- budowlanej lub inne
równoważne. c) minimalne doświadczenie: 2-letnie doświadczenie na stanowisku Projektanta w
projektowaniu dokumentacji projektowych dla budowy, przebudowy lub remontu obiektu/obiektów
szpitalnych oraz brał udział w opracowaniu, na stanowisku: Projektanta, co najmniej 2
dokumentacji projektowych: (projekt budowlany i/lub projekt wykonawczy) dla budowy,
przebudowy lub remontu obiektu/obiektów szpitalnych zakończonych uzyskaniem pozwolenia na
budowę. Jako opracowanie dokumentacji projektowej rozumie się podpisanie Protokołu odbioru
dokumentacji projektowej lub równoważnego dokumentu dla której pozyskano pozwolenie na
budowę. Jako wykonanie robót należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia
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Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC)/
ostatecznego(końcowego) protokołu odbioru robót lub innego równoważnego dokumentu (w
przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia) z uzyskaniem pozwolenia
na użytkowanie. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia tej samej osoby do pełnienia kilku
funkcji (więcej niż jednej) z wymienionych powyżej. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków dotyczących zdolności technicznej
lub zawodowej, Wykonawcy wykazują 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:
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 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 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
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POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
Zamawiający może na etapie realizacji zamówienia zweryfikować podwykonawcę pod kątem
przesłanek wykluczenia z postępowania, w trybie art. 36ba ustawy Pzp.
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:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a)
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 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, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; - wykazu usług wykonanych w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; b) wykaz 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; c) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego, d) informacji
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
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środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
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)
Wraz z ofertą powinny być złożone: 1) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 9.1 IDW; 2)
Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 10.2. IDW, w przypadku gdy Wykonawca polega na
zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu; 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie
wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 4)
Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za
zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub
dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne Dz. U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze
złożeniem oferty; 5) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie
niż pieniądz.

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
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 PLN (słownie
złotych: sto tysięcy 00/100).
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IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
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:
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Informacje dodatkowe:

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

Okres gwarancji jakości wyposażenia

15,00

Okres gwarancji jakości robót budowlanych 25,00

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:
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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. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian w umowie i określa ich
warunki: a. Wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian, powodujących konieczność zmiany
pozwolenia na budowę. Zmiana będzie możliwa w przypadku jej akceptacji przez Zamawiającego. b.
zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane zmiana w rozwiązaniach
projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy; c. zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4
lit. a) ustawy Prawo budowlane uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w
stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego a zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują w
sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a
ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo
budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane; d. Zmiana terminu wykonania
przedmiotu umowy możliwa będzie w przypadku: d.1. konieczności wstrzymania wykonywania
całości lub części robót na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy, w
szczególności takich, jak: niekorzystne warunki atmosferyczne, ujawnienie się w trakcie wykonywania
przedmiotu zamówienia wad dokumentacji projektowej, wprowadzenie do dokumentacji projektowej
zmian, powodujących konieczność zmiany pozwolenia na budowę a warunkiem zmiany będzie
potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru lub projektanta sprawującego nadzór
autorski, wystąpienia okoliczności uzasadniających konieczność zmiany terminu wykonania robót lub
przerw w ich realizacji., d.2. pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skróceniu
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terminu zakończenia realizacji umowy, d.3. konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na
etapie planowania inwestycji: danych, uzgodnień lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów,
e. zmiany dokonane według zasad zapisanych w umowie; f. zmiany osób odpowiedzialnych za
kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy g. zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont
bankowych, innych danych identyfikacyjnych; h. zmiany podwykonawcy pod warunkiem
odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego; i. zmiany w zakresie wprowadzenia
zapisu - informacji o przyznanym lub możliwym dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych; j. zmiany
formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy; k. zmniejszenia zakresu wynagrodzenia z
przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części
zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
jej zawarcia; l. zmiany wysokości kwot w harmonogramie rzeczowo-finansowym – załącznik nr 1 do
umowy, ujętych w poszczególnych okresach budżetowych celem realizacji zamówienia m. zmiany
harmonogramu rzeczowo-finansowego z powodu zmniejszenia zakresu rzeczowo-finansowego,
zmiany terminu lub zmiany terminów realizacji poszczególnych zakresów rzeczowych/nie wymaga
aneksu/; n. zmiany należnego Wykonawcy wynagrodzenia, pod warunkiem że zmiany te będą
korzystne dla Zamawiającego; o. zmiany należnego Wykonawcy wynagrodzenia, pod warunkiem
zmiany podatku VAT, wzrostu kosztów utrzymania pracowników / wzrostu stawki min. wynagrodzenia
lub opłat dla ZUS/; p. zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia
takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa. 2. Zamawiający przewiduje wszelkie zmiany
określone art. 144 ustawy Pzp.
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: 2018-05-09, godzina: 11:30,
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
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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: Tak
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
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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