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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:81911-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Biała Podlaska: Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
2017/S 045-081911
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
ul. Terebelska 57-65
Biała Podlaska
21-500
Polska
Tel.: +48 834147296
E-mail: zam.publ@szpitalbp.pl
Faks: +48 834147297
Kod NUTS: PL314
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalbp.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.szpitalbp.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
ul. Terebelska 57-65, budynek Centrum Dydaktyczno – Administracyjne, pok. 105
Biała Podlaska
21-500
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Ulita
Tel.: +48 834147296
E-mail: zam.publ@szpitalbp.pl
Faks: +48 834147297
Kod NUTS: PL314
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szpitalbp.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
ul. Terebelska 57-65, Punkt Informacyjny budynku Centrum Dydaktyczno – Administracyjne
Biała Podlaska
21-500
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Polska
Tel.: +48 834147294
E-mail: zam.publ@szpitalbp.pl
Kod NUTS: PL314
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalbp.pl
I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wykonanie robót budowlanych i modernizacyjnych na potrzeby SOR-u Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego w Białej Podlaskiej, w podziale na 10 części.
Numer referencyjny: ZP.3522/1/16

II.1.2)

Główny kod CPV
45262400

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Roboty budowlane i modernizacyjne na potrzeby SOR-u Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej
Podlaskiej w ramach zadania projektu p.n. „Poprawa skuteczności działań ratownictwa medycznego poprzez
modernizację i doposażenie SOR oraz budowę lądowiska w WSZS w Białej Podlaskiej” w podziale na 10
części.
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa IX, „Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony
zdrowia”, Działanie 9.1 „Infrastruktura ratownictwa medycznego”.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 976 499.52 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wymiana drzwi do szachtów elektrycznych na przeciwpożarowe o odpornosci ogniowej EI30
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45421131

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej.
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II.2.4)

Opis zamówienia:
Wymiana drzwi do szachtów elektrycznych na przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI30.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 9 427.24 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.09.01.00-00-0006/16.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady w odniesieniu do wykonanych robót budowlanych i użytych
materiałów nie może być krótszy niż 36 miesięcy.
Składając ofertę każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 200 PLN.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wymiana drzwi w wydzielonym dojściu pacjentów do SOR
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45421131

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Wymiana drzwi w wydzielonym dojściu pacjentów do SOR.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 10 132.31 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.09.01.00-00-0006/16.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady w odniesieniu do wykonanych robót budowlanych i użytych
materiałów nie może być krótszy niż 36 miesięcy.
Składając ofertę każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 200 PLN.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wymiana bramy wjazdowej i wyjazdowej podjazdu karetek pogotowia
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45421148

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Wymiana bramy wjazdowej i wyjazdowej podjazdu karetek pogotowia.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 38 125.20 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.09.01.00-00-0006/16.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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Okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady w odniesieniu do wykonanych robót budowlanych, urządzeń i
użytych materiałów nie może być krótszy niż 36 miesięcy.
Składając ofertę każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 800 PLN.
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wykonanie zadaszenia i obudowy istniejącej pochylni
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45262400
45261210
45311200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Wykonanie zadaszenia i obudowy istniejącej pochylni.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 277 277.21 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.09.01.00-00-0006/16.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady w odniesieniu do wykonanych robót budowlanych i użytych
materiałów nie może być krótszy niż 36 miesięcy.
Składając ofertę każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6 000 PLN.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Rozbudowa wentylacji i klimatyzacji o układ chłodniczy
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
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45331230
45331220
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Rozbudowa wentylacji i klimatyzacji o układ chłodniczy.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 57 039.43 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.09.01.00-00-0006/16.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady w odniesieniu do wykonanych robót budowlanych, urządzeń i
użytych materiałów nie może być krótszy niż 36 miesięcy.
Składając ofertę każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 200 PLN.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji poczty pneumatycznej
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45300000
71320000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji poczty pneumatycznej.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 202 704.43 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.09.01.00-00-0006/16.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady w odniesieniu do wykonanej dokumentacji projektowej,
wykonanych robót budowlanych, urządzeń i użytych materiałów nie może być krótszy niż 36 miesięcy.
Składając ofertę każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4 000 PLN.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne oraz przyłączenie do systemu monitoringu
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45316000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne oraz przyłączenie do systemu monitoringu.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 47 029.99 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
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Opcje: nie
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.09.01.00-00-0006/16.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Okr. gwaran. jakości oraz rękojmi za wady w odniesieniu do wykonanych robót budowl. urządzeń i użytych
materiałów nie może być krótszy niż 36 m-cy;
Wytrzymałość ledowego źródła światła na włączanie i wyłączanie nie może być niższa niż 50000 cykli;
Żywotność ledowego źródła światła dla L70 nie może być krótsza niż 25000 h.
Składając ofertę wykon. zobowiązany jest wnieść wadium w wysoki 1 000 PLN.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie systemu fotowoltaicznego
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45310000
31712331
71320000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie systemu fotowoltaicznego.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 160 435.21 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.09.01.00-00-0006/16.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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Okr. gwaran. jakości oraz rękojmi za wady nie mogą być krótsze niż: 1) 36 m-cy w odnies. do wykonanej
dokument. projekt., wykonan. robót budowl., falowników, pozostałych element. systemu fotowoltaicznego 2) 120
m-cy w odnies. do modułów fotowoltaicznych,
3) 240 m-cy na gwarancję liniową na moc ogniw fotowoltaicznych.
Składając ofertę wykon. zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000 PLN.
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Docieplenie stropodachu, ścian i stropu części pomieszczeń SOR
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45321000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Docieplenie stropodachu, ścian i stropu części pomieszczeń SOR.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 17 981.50 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.09.01.00-00-0006/16.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady w odniesieniu do wykonanych robót budowlanych i użytych
materiałów nie może być krótszy niż 36 miesięcy.
Składając ofertę każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 400 PLN.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wymiana dźwigu osobowego wraz z wymianą drzwi
Część nr: 10

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
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45313100
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Wymiana dźwigu osobowego wraz z wymianą drzwi.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 156 347.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.09.01.00-00-0006/16.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady w odniesieniu do wykonanych robót budowlanych, urządzeń i
użytych materiałów nie może być krótszy niż 36 miesięcy.
Składając ofertę każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Dotyczy części nr 3, 4, 6 i 8:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
część 3 – wykonał w sposób należyty w szczególności prawidłowo ukończył i wykonał zgodnie z przepisami
prawa budowlanego w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
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prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 2 roboty budowlane polegające na montażu
bram/y automatycznie podnoszonej/ych;
część 6 – wykonał w sposób należyty w szczególności prawidłowo ukończył i wykonał zgodnie z przepisami
prawa budowlanego w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie min. dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu
instalacji poczty pneumatycznej.
część 8 – wykonał w sposób należyty w szczególności prawidłowo ukończył i wykonał zgodnie z przepisami
prawa budowlanego w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie min. dwie roboty budowlane polegające na
zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji systemu fotowoltaicznego o mocy wyjściowej min. 30kW (każdy system).
część 4 – dysponuje skierowanym do realizacji przedmiotu zamówienia kierownikiem budowy, posiadającym
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w
rozumieniu przepisów ustawy z dn. 7.7.1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 290 ze zm.)
oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 w sprawie samodzielnych
funkcji w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278), lub posiadający odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, jak też ważne stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, które zostały uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów albo którego odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w
przepisach odrębnych.
2. Wykon. może w celu potwierdzenia spełniania warunk. udziału w postępow., o których mowa w rozdz. V ust.
1.2.3 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamów., lub jego części, polegać
na zdolnościach technicz. lub zawodow. innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nim stosunków prawnych. „Stosowna sytuacja” wystąpi wyłącznie w przypadkach, o których mowa w
rozdz. 2.1 SIWZ. Ze zobowiązania lub innych dokument. potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne
podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególn.:1) zakres dostępnych wykon. zasobów innego
podmiotu; 2) sposób wykorzyst. zasobów innego podmiotu, przez wykon., przy wykonywaniu zamów.; 3) zakres
i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamów. publ.; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego
wykon. polega w odniesieniu do warunków udziału w postępow. dot. kwalifikacji zawodow. lub doświadcz.,
zrealizuje roboty budowl. lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
3. Dokumenty składane przez wykon. na wezwanie zamaw. potwierdz. spełnienie warunków udziału w postep.
(rozdz. VIB ust. 1 SIWZ)
Zamaw. po dokonaniu oceny ofert, w celu zbadania, czy wykon., którego oferta została oceniona jako
najkorzyst. nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postęp., wezwie wykon. do złożenia w
wyznaczonym term., nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień ich złożenia, następ. oświadcz. i dokument.
(inne niż w sekcji VI 3):
1) Oświadczenia i dokumenty dotycz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1.1) Dot. cz. 3, 6 i 8: Wykaz robót budowl., wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem term. składania ofert, a jeżeli okres prowadz. 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 określając. czy te roboty budowl. zostały wykon. należycie, w szczegól.
inform. o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlan. i prawidłowo ukończone,
zgodnie z załącz. nr 4.1 (cz. 3), 4.2 (cz.6) i 4.3 (cz. 8) do SIWZ. (oryginał )
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Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, musi zawierać roboty budowl., które spełniają
wymag. określone przez zamaw. w rozdz. V ust. 1.2.3) SIWZ.
Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowl. były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonaw. nie jest w stanie uzyskać tych dokument. – inne dokumenty.
1.2) Dot. cz. 4: Wykaz osób, skierowanych przez wykon. do realizacji przedm. zamów., w szczególn.
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlan., wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodow.,
uprawnień, doświadcz. i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamów. publiczn., a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z
załącz. nr 5 do SIWZ. (oryginał )
1.3) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczeń i dokumentów
wymienionych w rozdz. VI B ust. 2 SIWZ dotyczących wykazania braku podstaw do wykluczenia tych
podmiotów. UWAGA! Podmioty występujące wspólnie składają dokum. z rozdz. VI B ust. 1.1 – 1.2 SIWZ
wspólnie lub dla każdego z podmiotów z osobna, jeżeli wykon. wykaże, że podmioty występuj. wspólnie, łącznie
spełniają wymag. SIWZ.
4. Dokumenty składane z ofertą (inne niż w sekcji VI3)):
1) Wykon., który w stosown. sytuac. oraz w odniesieniu do konkretnego zamów. lub jego części, polega na
zdolnościach techniczn. lub zawodow. innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nim stosunków prawnych zobowiązany jest udowodnić zamaw., że realizując zamów., będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podm., w szczegól. przedstawiając zobowiąz. tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamów. (oryginał).
2) Zamaw. w celu oceny, czy wykon. polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określ. w art.
22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiając. należyte wykon. zamów.
publiczn. oraz oceny, czy stosunek łączący wykon. z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, zamaw. żąda dokumen., które określają w szczególn.:
a) zakr. dostępnych wykon. zasob. innego podmiotu;
b) sposób wykorzyst zasob. innego podmiotu, przez wykon., przy wykon. zamów. publiczn.;
c) zakr. i okres udziału innego podmiotu przy wykonyw. zamów. publ.;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykon. polega w odniesieniu do warun udziału w postępow. dot.
kwalifik. zawodow. i doświad. zrealizuje roboty budowl. lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorach umów (załączniki nr 1.1 – 1.10 do SIWZ).

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
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IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/04/2017
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 12/04/2017
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, 21-500 Biała Podlaska, ul. Terebelska 57-65, budynek
Centrum Dydaktyczno – Administracyjnego, I piętro, pok. 105.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Zamaw. wykluczy z postępowania wykon. (rozdz. V ust. 3 SIWZ): 1) który nie wykazał spełniania warun.
udziału w postęp.; 2) który nie wykazał, że nie zachodzą wobec niego przesłanki określone w art. 24 ust.1 pkt.
13-23 ustawy Pzp; 3) wobec którego zachodzą przesłanki określ. w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.
Zapisy art. 24 ust. 8-10 i 12 stosuje się odpowiednio (rozdz. V ust. 4-7 SIWZ).
2. Oświadcz. i dokumenty składane przez wykon. wraz z ofertą: Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamów. (JEDZ), zgodnie z zał. nr 3 do siwz.
Informacje zawarte w oświad. JEDZ stanowić będą wstępne potwierdzenie, że wykon. nie podlega wyklucz.
oraz spełnia warunki udziału w postęp. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przezwykon.,
powołania się na zasoby innych podmiotów mają zastos. zapisy art. 25a ust.3 pkt.1 i ust. 6 ustawy Pzp (rozdz.
VIA ust. 1-3 SIWZ) oraz zobowiązanie –sekcja III.1.3 ust.4
3. Inne dokumenty składane wraz z ofertą: 1)Wypełniony formul. ofert. zgodnie z załącz. nr 2 do SIWZ
(oryginał). 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykon. w postępow. albo do reprezentowania w
postępowaniu i do zawarcia umowy, jeżeli wykon. reprezentuje pełnomocnik (oryginał lub kopia poświadczona
notarialnie). Podmioty występujące wspólnie składają dokumenty wskazane w rozdz. VI C ust. 1 SIWZ
wspólnie. Wykonawcy są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępow. albo do
reprezentowania ich w postępow. i do zawarcia umowy.
4. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiaj.: Zamaw. po dokonaniu oceny ofert, w celu zbadania,
czywykon., którego oferta została oceniona jako najkorzyst. nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępow., wezwie tego wykon. do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni,
aktualnych na dzień ich złożenia, następujących oświad. i dokument.: 1) Dokumenty opisane w sekcji III.1.3
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ust. 3; 2) Oświadczenia i dokumenty dot. wykazania braku podstaw do wykluczenia wykon. z udziału w
postępow.:zgodnie z par. 5 ust. 1-6 oraz par. 7 ust. 1-4 i par. 8 ust. 1-2 Rozporządz. Ministra Rozwoju w spr.
dokum., jakich może żądać zamaw. od wykon. w postępow. o udziel. zamów. z dn. 26.7.2016 (Dz.U. 2016 poz.
1126) zawartew rozdz. VIB ust. 2 SIWZ. Podmioty występujące wspólnie składają dla każdego podmiotu z
osobna dokumenty wskazane w rozdz. VI B ust. 2 SIWZ. Zam. dopuszcza złożenie dokumen. wymaganych w
rozdz. VIB wraz z ofertą.
Wspólnicy spółki cywilnej na wykazanie braku podstaw do wykluczenia ich z udziału w postępow. w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, składają zaświadcz. wystawione przez
odpowiednio urzędy skarbowe, ZUS lub KRUS, dotyczące zarówno wspólników jak i spółki, w odniesieniu do
zobowiązań ich dotyczących (KIO/KD 10/14 z dn. 26.2.2014 oraz KIO/UZP 708/10 z dn. 7.5 2010).
5.Oświadcz. i dokumen. składane w term. 3 dni od dnia zamieszcz. na str. internet. inform., o których mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp: Oświadcz. wykon. o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, wykon. składa w term. 3 dni od dnia
zamieszczenia na str. Internet. Inform., o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zgodnie z załącz nr 7 do
SIWZ (oryginał).
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykon. może złożyć wraz z oświadcz. dokumen.
bądź inform. potwierdzające, że powiązania z innym wykon. nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępow.
W przypadku, gdy wykon. nie należy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dn. 16.02.07 o
ochronie konkurencji i konsumentów, zamaw. dopuszcza złożenie w/w oświadcz. wraz z ofertą.
Podmioty występujące wspólnie składają dla każdego podmiotu z osobna oświadcz. i dokum. z rozdz. VI D
SIWZ. (szczegóły w rozdz. VID SIWZ).
6. Zamaw. przewiduje unieważnienie post. w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 93 ust.
1a ustawy Pzp.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
ponieśli szkodę lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się:
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3.1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie;
3.2. w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób niż w ust. 3.1;
3.3. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;
3.4. odwołanie wobec innych czynności niż ww. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia;
3.5. jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
3.6. jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Warszawa
Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/03/2017
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