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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:188792-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Sosnowiec: Roboty budowlane
2016/S 106-188792

Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o., ul. Szpitalna 1, Dział Zamówień Publicznych,
Osoba do kontaktów: Ela Kwaśnicka, Sosnowiec 41-219, POLSKA. Tel.:  +48

324130125. Faks:  +48 324130112. E-mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 29.4.2016, 2016/S 084-148149)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:45000000
Roboty budowlane
Zamiast:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
1.2 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia – dysponują, co najmniej jedną osobą:
a) Kierownika budowy – posiadającego wyższe wykształcenie i minimum 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji
kierownika budowy, w tym przy realizacji:
1) wybudowaniu, co najmniej dwóch budynków użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum 3 500 m2
każdy i kubaturze minimum 19 000 m3 każdy,
2) wybudowaniu bloku operacyjnego posiadającego, co najmniej dwie sale operacyjne,
3) wybudowaniu co najmniej sześciołóżkowego oddziału intensywnej opieki medycznej lub przebudował pomieszczenia
szpitalne dla potrzeb co najmniej sześciołóżkowego oddziału intensywnej opieki medycznej w okresie ostatnich 5 lat.
Zamawiający dopuszcza łączenie warunków, o których mowa w pkt.1) ÷ 3)
— oraz posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – bez
ograniczeń,
b) Kierownika robót w zakresie sieci i instalacji sanitarnych – posiadającego minimum 5–letnie doświadczenie w pełnieniu
funkcji kierownika robót w zakresie sieci i instalacji sanitarnych w tym przy realizacji, co najmniej: 1 robota budowlana
będąca budową lub przebudową szpitala za kwotę brutto robót budowlanych minimum 5 000 000 PLN każda w okresie
ostatnich 5 lat
oraz posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń
c) Kierownika robót wentylacyjnych, posiadającego minimum 5–letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika
robót w zakresie wentylacji oraz posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych – bez ograniczeń,
w tym przy realizacji, co najmniej: 1 robota budowlana będąca budową lub przebudową szpitala za kwotę brutto robót
budowlanych minimum 5 000 000 PLN każda w okresie ostatnich 5 lat,
d) Kierownika robót w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, posiadającego minimum 5–letnie doświadczenie
w pełnieniu funkcji kierownika robót w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych w oraz posiadającego uprawnienia
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budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych – bez ograniczeń,
w tym przy realizacji, co najmniej: 1 roboty budowlanej będącej budową lub przebudową szpitala za kwotę brutto robót
budowlanych minimum 5 000 000 PLN w okresie ostatnich 5 lat,
e) Kierownika robót w zakresie instalacji niskoprądowych, posiadającego minimum 5–letnie doświadczenie w pełnieniu
funkcji kierownika robót w zakresie instalacji niskoprądowych
w tym przy realizacji, co najmniej: 1 roboty budowlanej będącej budową lub przebudową budynku użyteczności publicznej
za kwotę brutto robót budowlanych minimum 5 000 000 PLN każda, w okresie ostatnich 5 lat oraz posiadającego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – bez ograniczeń;
f) Kierownika robót w zakresie montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie
chronionych osób i mienia, posiadającego minimum 5–letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót w
zakresie montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych
w tym przy realizacji, co najmniej: 1 roboty budowlanej będącej budową lub przebudową budynku użyteczności publicznej
za kwotę brutto robót budowlanych minimum 5 000 000 PLN każda, w okresie ostatnich 5 lat oraz wpisanego na listę
kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego w trybie art. 27 ustawy z 22.8.1997 o ochronie osób i mienia
(t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1099 ze zm.);
Wykaz stanowi Załącznik nr 17 do SIWZ
Zamawiający dopuszcza łączenie przez jedną osobę wyłącznie specjalności funkcji/uprawnień wyspecyfikowanych w pkt
1.2 lit.: „b” i „c” oraz „e” i „f”.
W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a Ustawy Prawo budowlane
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.),
Wraz z dowodami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty (zaświadczenie, poświadczenie),
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone oraz że osoba wskazana jako kierownik określonych
robót wykonywała czynności zgodnie z wymogami Zamawiającego – w zakresie zgodnym z wykazem (Załącznik nr 17 do
SIWZ).
2. W celu potwierdzenia, posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć:
— oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ,
— wykaz wykonanych robót załącznik nr 16:
Wraz z dowodami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone,
— wykaz personelu, którym dysponuje Wykonawca załącznik nr 17:
Wraz z dowodami potwierdzającymi, że roboty budowlane zostały wykonane należycie.
Dowodem, o którym mowa wyżej są:
1) poświadczenie dla robót budowlanych,
2) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia, o którym mowa w pkt 1). Wykonawca obowiązany jest wskazać te przyczyny w ofercie.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
21.6.2016 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
21.6.2016 (10:30)
Powinno być:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
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Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia – dysponują, co najmniej jedną osobą:
a) Kierownika budowy – posiadającego wyższe wykształcenie i minimum 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji
kierownika budowy, w tym przy realizacji:
1) wybudowaniu, co najmniej dwóch budynków użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum 3500 m² każdy
i kubaturze minimum 19 000 m³ każdy,
2) wybudowaniu bloku operacyjnego posiadającego, co najmniej dwie sale operacyjne,
3) wybudowaniu co najmniej sześciołóżkowego oddziału intensywnej opieki medycznej lub przebudował pomieszczenia
szpitalne dla potrzeb co najmniej sześciołóżkowego oddziału intensywnej opieki medycznej w okresie ostatnich 5 lat.
Zamawiający dopuszcza łączenie warunków, o których mowa w pkt.1) ÷ 3)
— oraz posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – bez
ograniczeń,
b) Kierownika robót w zakresie sieci i instalacji sanitarnych – posiadającego minimum 5-letnie doświadczenie w pełnieniu
funkcji kierownika robót w zakresie sieci i instalacji sanitarnych w tym przy realizacji, co najmniej: 1 robota budowlana
będąca budową lub przebudową szpitala za kwotę brutto robót budowlanych minimum 5 000 000 PLN każda w okresie
ostatnich 5 lat
oraz posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych –bez ograniczeń
c) Kierownika robót wentylacyjnych, posiadającego minimum 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika
robót w zakresie wentylacji oraz posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych – bez ograniczeń,
w tym przy realizacji, co najmniej: 1 robota budowlana będąca budową lub przebudową szpitala za kwotę brutto robót
budowlanych minimum 5 000 000 PLN każda w okresie ostatnich 5 lat,
d) Kierownika robót w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, posiadającego minimum 5-letnie doświadczenie
w pełnieniu funkcji kierownika robót w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych w oraz posiadającego uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych – bez ograniczeń,
w tym przy realizacji, co najmniej: 1 roboty budowlanej będącej budową lub przebudową szpitala za kwotę brutto robót
budowlanych minimum 5 000 000 PLN w okresie ostatnich 5 lat,
e) Kierownika robót w zakresie instalacji niskoprądowych, posiadającego minimum 5-letnie doświadczenie w pełnieniu
funkcji kierownika robót w zakresie instalacji niskoprądowych w tym przy realizacji, co najmniej: 1 roboty budowlanej
będącej budową lub przebudową budynku użyteczności publicznej za kwotę brutto robót budowlanych minimum 5
000 000 PLN każda, w okresie ostatnich 5 lat oraz posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych –
bez ograniczeń;
f) Kierownika robót w zakresie montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie
chronionych osób i mienia, posiadającego minimum 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót
w zakresie montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych w tym przy realizacji, co najmniej: 1 roboty
budowlanej będącej budową lub przebudową budynku użyteczności publicznej za kwotę brutto robót budowlanych
minimum 5 000 000 PLN każda, w okresie ostatnich 5 lat oraz wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników
zabezpieczenia technicznego w trybie art. 27 ustawy z 22.8.1997 o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1099 ze
zm.);
Wykaz stanowi Załącznik nr 17 do SIWZ
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Zamawiający dopuszcza łączenie przez jedną osobę wyłącznie specjalności funkcji/uprawnień wyspecyfikowanych w pkt
1.2 lit.: „b” i „c” oraz „e” i „f”.
W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a Ustawy Prawo budowlane
(Dz.U. 2013 poz. 1409 ze zm.),
2. W celu potwierdzenia, posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć:
— oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ,
— wykaz wykonanych robót załącznik nr 16:
Wraz z dowodami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone,
— wykaz personelu, którym dysponuje Wykonawca załącznik nr 17:
Dowodem, o którym mowa wyżej są:
1) poświadczenie dla robót budowlanych,
2) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać
poświadczenia, o którym mowa w pkt 1). Wykonawca obowiązany jest wskazać te przyczyny w ofercie.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
24.6.2016 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
24.6.2016 (10:30)


