
Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z o.o.: Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-

wykonawczej z niezbędnymi branżami na zadanie pod nazwą: Przebudowa pomieszczeń trzeciego

piętra segmentu B dla potrzeb Laboratorium Analitycznego i Apteki Szpitalnej. Lokalizacja :

Sosnowiec ul. Zegadłowicza 3

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

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 przeprowadzenie

postępowania

Nie

Ogłoszenie nr 555726-N-2020 z dnia 2020-06-30 r.
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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: Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z o.o., krajowy numer identyfikacyjny

24083705400000, ul. ul. Szpitalna 1 , 41-219 Sosnowiec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 41 30 111,

e-mail zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl, faks 32 41 30 112.

Adres strony internetowej (URL):

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):

art. 3 ust. 1 pkt 3)

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):

I.4) KOMUNIKACJA:
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Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.szpital.sosnowiec.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:

Nie

Inny sposób:

Adres:

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

nie są ogólnie dostępne
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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: Opracowanie dokumentacji projektowej

budowlano-wykonawczej z niezbędnymi branżami na zadanie pod nazwą: Przebudowa pomieszczeń

trzeciego piętra segmentu B dla potrzeb Laboratorium Analitycznego i Apteki Szpitalnej. Lokalizacja :

Sosnowiec ul. Zegadłowicza 3

Numer referencyjny: ZP-2200-22/20

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

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:

wszystkich części

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 innowacyjnego

- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz załatwienie formalności
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administracyjno-prawnych wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji w przedmiocie pozwolenia na

budowę dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa pomieszczeń trzeciego piętra segmentu B dla

potrzeb Laboratorium Analitycznego i Apteki Szpitalnej. Lokalizacja: Sosnowiec ul. Zegadłowicza 3, w

tym w szczególności: 1.1. Wykonanie: 1. inwentaryzacji architektonicznej dla zakresu opracowania, 2.

szkicowej koncepcji funkcjonalnej wraz z wytycznymi materiałowymi, 1.1.2. Wykonanie projektów

budowlanych: 1) architektury wraz z częścią konstrukcyjną i zakresem technologicznym dla

projektowanej przebudowy , 2) wewnętrznych instalacji sanitarnych wodno-kanalizacyjnych i c.o. dla

projektowanej nadbudowy, 3) wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w niezbędnym zakresie dla

projektowanej nadbudowy, 4) instalacji wewnętrznych elektroenergetycznych dla projektowanej

przebudowy, 1.1.3. Uzyskanie uzgodnień rzeczoznawców ds. sanepid i ppoż oraz złożenie wniosku o

wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 1.1.4. Wykonanie projektów wykonawczych: 1) architektury

wraz z częścią konstrukcyjną dla projektowanej nadbudowy, 2) wewnętrznych instalacji sanitarnych

wodno-kanalizacyjnych i c.o. dla projektowanej nadbudowy, 3) wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w

niezbędnym zakresie dla projektowanej przebudowy, 4) instalacji wewnętrznych elektroenergetycznych

dla projektowanej nadbudowy, 5) instalacji wewnętrznych niskoprądowych wraz z instalacją sygnalizacji

pożaru (SAP) dla projektowanej nadbudowy, 1.1.5. Wykonanie kosztorysów inwestorskich dla

poszczególnych branż, 1.1.6. Wykonanie przedmiarów robót dla poszczególnych branż, 1.1.7. Wykonanie

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych branż. 1.1.8. Pełnienie nadzoru

autorskiego. 2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna: 2.1 być sporządzona zgodnie z

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t.j.Dz. U. z 2013r., poz. 1129), 2.2 zawierać rozwiązania

zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wymagań, jakim winny odpowiadać pod względem

fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

(przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. O działalności

leczniczej – t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2190 ze zm.), 2.3 być sporządzona zgodnie z przepisami dotyczącymi

bezpieczeństwa i higieny pracy, 2.4 być sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 18 maja 2004 r. w sprawie  określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r., nr 130, poz. 1389 ze zm.). 3.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zawierać: 3.1. projekt budowlany wielobranżowy i

projekty wykonawcze opracowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wraz ze
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wszelkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami niezbędnymi do otrzymania pozwolenia na budowę -

w liczbie 6 egzemplarzy; 3.2. Projekty wykonawcze wszystkich niezbędnych branż: 1) architektonicznej

2) konstrukcyjnej 3) ciepłej wody użytkowej, 4) zimnej wody i kanalizacji, 5) wentylacji i klimatyzacji, 6)

elektrycznej , 7) teletechnicznej, komputerowej i SAP, – wszystkie w liczbie po 6 egzemplarzy; 3.3.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż, opracowane

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, uwzględniające rodzaje robót budowlanych oraz

nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień – w liczbie 3 egzemplarzy; 3.4. Kosztorysy inwestorskie

wykonane zgodnie z aktem prawnym, o którym mowa w ust. 3 pkt 3.4, zawierające wszystkie

wyszczególnione w par. 7 rozporządzenia pozycje, w tym w szczególności: 1) założenia wyjściowe do

kosztorysowania robót, przez które należy rozumieć dane techniczne technologiczne i organizacyjne nie

określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

budowlanych, a mające wpływ na wysokość wartości kosztorysowej robót budowlanych, 2) przedmiary

robót będące podstawą do sporządzenia kosztorysów inwestorskich, przez które należy rozumieć

opracowania zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z

podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw

do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych – w liczbie 3 egzemplarzy; 3.5.

Przedmiary robót będące podstawą do sporządzenia ofert przetargowych przez Wykonawców – w liczbie

3 egzemplarzy; 3.6. Zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) w ilości 3 egzemplarzy. Ponadto Wykonawca

przekaże Zamawiającemu 2 komplety materiałów na płytach CD w formacie *pdf, bądź, za zgodą

Zamawiającego, w innym formacie. 4. Do obowiązków Wykonawcy należy również: 4.1. Formalne

uzgodnienie materiałów przedprojektowych w zakresie rozwiązań funkcjonalnych przed rozpoczęciem

opracowywania dokumentacji oraz uwzględnienie, podczas opracowywania projektu, wymogów

Użytkownika i Zamawiającego, dotyczących przeznaczenia pomieszczeń; 2. koncepcje (materiały

przedprojektowe) zostaną przedłożone Zamawiającemu w terminie nieprzekraczalnym 14 dni o daty

podpisania umowy, 3. Zamawiający w terminie do 7 dni dokona oceny przedłożonych materiałów, 4. w

przypadku uwag Zamawiającego Wykonawca dokona korekt w ciągu 3 dni roboczych i przekaże

Zamawiającemu, a Zamawiający dokona ich oceny w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku uchybienia

wyżej określonych terminów zapisy § 7 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 4.2 Konsultowanie z

Zamawiającym na każdym etapie opracowywania dokumentacji istotnych elementów mających wpływ na

koszty, rozwiązania funkcjonalne, architektoniczne, konstrukcyjne, materiałowe – przy jednoczesnym

założeniu, że zaproponowane rozwiązania i materiały zapewnią optymalizację kosztów; 4.3. W chwili

rozpoczęcia realizacji projektu (ogłoszenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia
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publicznego na wykonanie robót budowlanych) udzielanie odpowiedzi pisemnej na ewentualne zapytania

w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze, licząc od dnia przekazania zapytania przez Zamawiającego; w

przypadku, gdy odpowiedź na zapytanie powodować będzie konieczność wprowadzenia zmian do

dokumentacji projektowej, Wykonawca wprowadzi te zmiany w terminie nieprzekraczającym 4 dni,

uwzględniając je w kosztorysie inwestorskim oraz przedmiarach robót (również w wersji elektronicznej)

4.4. W przypadku wątpliwości Zamawiającego dotyczących treści ofert złożonych w postępowaniu

przetargowym na wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową sporządzoną

przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnej konsultacji i udzielenia stosownych

wyjaśnień. 5. Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w całym okresie

realizacji inwestycji, w zakresie, o którym mowa w ustawie Prawo budowlane. 6. Dokumentacja winna

być wykonana przy zachowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności

uregulowań zawartych w art. 29 ust. 3, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać

przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką

przedmiotu zamówienia lub nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie

dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne” lub inne równoznaczne

wyrazy wraz z informacją, co należy rozumieć pod określeniem równoważności, celem umożliwienia

Zamawiającemu porównania w trakcie postępowania przetargowego na wykonanie robót,

przedstawionych elementów równoważnych. 7. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia

Zamawiającemu w dniu podpisania umowy polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

prowadzonej działalności z zakresu projektowania, na sumę gwarancyjną nie niższą, niż wartość

przedmiotu umowy i na okres trwania prac projektowych związanych z wykonywaniem przedmiotu

umowy. Wykonawca dostarczy przedmiotową polisę wraz z dowodem opłaty składki i pełną treścią

wszystkich mających zastosowanie warunków.

II.5) Główny kod CPV: 71220000-6

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71320000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
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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: 100

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie do …….. ( to jest

….. dni od podpisania umowy) nie dłużej niż 100 dni – zgodnie z ofertą Wykonawcy.

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 tym zakresie;

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;

Informacje dodatkowe 7. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu w dniu

podpisania umowy polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności z
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zakresu projektowania, na sumę gwarancyjną nie niższą, niż wartość przedmiotu umowy i na okres

trwania prac projektowych związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca dostarczy

przedmiotową polisę wraz z dowodem opłaty składki i pełną treścią wszystkich mających zastosowanie

warunków.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: b) 1. w

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum 2 usługi projektowe, polegające na

wykonaniu dokumentacji projektowo kosztorysowej (projekty budowlane i wykonawcze) w zakresie

budowy lub rozbudowy, albo kompleksowej modernizacji obiektu budowlanego dla ochrony zdrowia o

wartości brutto nie mniejszej niż 45 000,00 zł każda.. Brak jest możliwości tzw. sumowania

doświadczenia. b) 2. dysponuje lub wykaże gotowość dysponowania osobami skierowanymi przez

Wykonawcę do realizacji zamówienia: Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem osobami

posiadającymi co najmniej 5-letnie doświadczenie, zdolną do wykonania zamówienia tj. posiadającą

prawo do wykonywania samodzielnych funkcji projektowych w następujących specjalnościach:

architektonicznej bez ograniczeń - 1 osoba; konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń - 1 osoba;

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych, klimatyzacji i wentylacji mechanicznej bez ograniczeń - 1 osoba;

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznychbez ograniczeń - 1 osoba; w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie

telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną bez ograniczeń- 1 osoba; lub

odpowiadającym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych

architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 z późn. zm.), e

im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz

zrzeszoną/ymi we właściwym samorządzie zawodowym lub spełniającą/ymi warunki, o których mowa

w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z

późn. zm.) tj. osobą/ami której/ych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach

określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą/ymi wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z

dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa

(„świadczenie usług transgranicznych”).

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
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wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: b) Wykaz osób -Załącznik nr 5 do SIW, że Wykonawca dysponuje lub wykaże

gotowość dysponowania osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

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

Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

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

Tak

III.4) 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 3 USTAWY PZP:

a) oświadczenie według załącznika nr 2 oraz 2.2 do SIWZ, b) oświadczenie dotyczące przynależności

do grupy kapitałowej – w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie

internetowej Szpitala informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5. Wraz ze złożeniem oświadczenia,

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1

pkt 23 ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 2.1 do SIWZ Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio § 7 Rozporządzenia

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=91448ea...

10 z 20 30.06.2020, 10:22



Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126).

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:

oświadczenie według załącznika

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

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące

zdolności technicznej lub zawodowej należy złożyć: a) Wykaz usług - Załącznik nr 4 do SIWZ

potwierdzający, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum 2 usługi projektowe,

polegające na wykonaniu dokumentacji projektowo kosztorysowej (projekty budowlane i

wykonawcze) w zakresie budowy lub rozbudowy, albo kompleksowej modernizacji obiektu

budowlanego dla ochrony zdrowia o wartości brutto nie mniejszej niż 45 000,00 zł każda.. Brak jest

możliwości tzw. sumowania doświadczenia. b) Wykaz osób -Załącznik nr 5 do SIW, że Wykonawca

dysponuje lub wykaże gotowość dysponowania osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji

zamówienia: Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem osobami posiadającymi co najmniej

5-letnie doświadczenie, zdolną do wykonania zamówienia tj. posiadającą prawo do wykonywania

samodzielnych funkcji projektowych w następujących specjalnościach: architektonicznej bez

ograniczeń - 1 osoba; konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń - 1 osoba; w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych, klimatyzacji i wentylacji mechanicznej bez ograniczeń - 1 osoba; w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznychbez

ograniczeń - 1 osoba; w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej

wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną bez ograniczeń- 1 osoba;.

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

4. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, może polegać na

zasobach innych podmiotów (wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
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wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych), niezależnie od charakteru prawnego łączących

go z nimi stosunków. 5. Wykonawca w sytuacji określonej w pkt 4 zobowiązany jest udowodnić

Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w oryginale) tych podmiotów do

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu

zamówienia. Zamawiający zbada przesłanki w zakresie wykluczenia w odniesieniu do tych

podmiotów. 5.1 W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami

w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek

łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający

żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego

podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu

zamówienia; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

6. W zakresie warunków, dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia

(Rozdz. IV pkt. 2 SIWZ), Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli

podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane –

występują jako podwykonawcy. 7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 6,

nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec

tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym

przez zamawiającego: 7.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 7.2. zobowiązał

się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub

zawodowe. 8. Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w

szczególności zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać dokument

potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o

udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w

sprawie zamówienia publicznego (forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za

zgodność z oryginałem przez notariusza). 8.1. Dokumenty związane z brakiem podstaw do

wykluczenia z przetargu wspólnicy spółki cywilnej i konsorcjanci muszą złożyć oddzielnie, tj. każdy

ze wspólników/konsorcjantów musi przedłożyć oddzielne oświadczenie, dotyczące wyłącznie jego

osoby. 9. Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Forma pełnomocnictwa:

oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza. 10. Wykonawca składa

również wypełnione czytelnie, podpisane i opieczętowane przez osobę/osoby uprawnione do
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reprezentowania Wykonawcy: - formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, -

formularz oświadczeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2, 2.1, 2.2, 4, 5 do SIWZ, 11. Zamawiający

wymaga, aby dokumenty określone w pkt. 1, 2 i 10 sporządzone były zgodnie z załącznikami

w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie załączników nr 1, 2, 2.1, 2.2, 4, 5 na drukach

stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. 12. Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp zamawiający przed

udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia

w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów

określonych w pkt. 2a, 2b, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

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
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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:

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:

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=91448ea...

14 z 20 30.06.2020, 10:22



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:

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 80,00

Gwarancja 10,00

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=91448ea...

15 z 20 30.06.2020, 10:22



termin realizacji 10,00

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:

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:
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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:

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

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=91448ea...

17 z 20 30.06.2020, 10:22



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:

wzór umowy zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

8. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 2. Zamawiający informuję, że: 1. administratorem Pani/Pana danych

osobowych jest Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1, tel 32/41 30

111; 2. inspektor ochrony danych osobowych w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o., 41-219

Sosnowiec ul. Szpitalna 1, kontakt: adres e-mail jodo@szpital.sosnowiec.pl , 3. Pani/Pana dane osobowe

przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o

udzielenie zamówienia publicznego ZP-2200-22/20 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 5. Pani/Pana dane

osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych

osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach

ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje

niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych

decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. posiada

Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na

podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; - na podstawie art. 18

RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
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dotyczących narusza przepisy RODO; 9. nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d

lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o

którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania

danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1

lit. c RODO. * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego

administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony

danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie

niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ***

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw

innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej

lub państwa członkowskiego

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

9. W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018r, poz. 419 z poźn. zm.),

Wykonawca winien wraz z uzasadnieniem w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród

zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym

uczestnikom postępowania. Informacje te winny być umieszczone odrębnie od pozostałych informacji

zawartych w ofercie, w osobnej wewnętrznej kopercie, oznaczonej klauzulą o treści: „DOKUMENT

STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O

ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (t.j. Dz. U. z 2018r, poz. 419 z poźn. zm.)”.

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-07-08, godzina: 10:00,

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

postępowaniu

> polski
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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, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim,

za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście. Zamawiający dopuszcza elektroniczną

formę porozumiewania się z Wykonawcami za pomocą e-maila (lub w przypadku braku e-maila – faxu) z

zastrzeżeniem postanowień ust. 1a. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia,

wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną (lub faxem), każda ze stron na żądanie

drugiej potwierdza fakt ich otrzymania. 1a. Za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub

osobiście, Wykonawcy są zobowiązani składać: a) ofertę w formie pisemnej, pod rygorem nieważności

(wraz z oświadczeniami); b) dokumenty dla wykazania braku podstaw do wykluczenia (również w drodze

uzupełnienia); c) dokumenty w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom

określonym w SIWZ przez Zamawiającego (również w drodze uzupełnienia); d) pełnomocnictwo.

Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę dokumentu (dokument podpisany kwalifikowanym

podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną) w zakresie uzupełnień/ wyjaśnień przesyłanych na

wezwanie Zamawiającego tj. dokumentów określonych w ppkt. b), c) d). 2. Zgodnie z art. 38 ust. 1

ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2a. Zaleca się przesyłanie zapytań do treści SIWZ

drogą elektroniczną w formacie WORD na niżej podany adres poczty elektronicznej.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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