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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:131925-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Usługi projektowania architektonicznego
2016/S 075-131925
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
„Szpitale Wielkopolski” Sp. z o.o.
ul. Lutycka 34
Osoba do kontaktów: Eliza Nowak
60-415 Poznań
POLSKA
Tel.: +48 618553510
E-mail: wczd@szpitalewielkopolski.pl
Faks: +48 614152710
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpitalewielkopolski.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: spółka prawa handlowego powołana przez JST

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: doradztwo – wykonywanie zadań inwestora/inwestora zastępczego dla podmiotów leczniczych;
reprezentowanie podmiotów leczniczych w negocjacjach zakupowych o charakterze gospodarczym

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak
Samorząd Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
POLSKA

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
WYKONANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ dla przedsięwzięcia: Budowa
Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpital pediatryczny) wraz z jego wyposażeniem.
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II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi
badań i analiz technicznych
Kod NUTS PL415

II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ dla
przedsięwzięcia „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpital pediatryczny) wraz z jego
wyposażeniem”.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Wykonanie programu funkcjonalno użytkowego
2) Wykonanie projektu koncepcyjnego wielobranżowego
3) Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych materiałów wyjściowych do
projektowania, wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
budowę – w tym w szczególności ale nie wyłącznie:
a) mapy geodezyjne do celów projektowych,
b) badania gruntu w zakresie niezbędnym dla wybudowania szpitala,
4) Wykonanie projektów wykonawczych w pełnym zakresie
5) projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy,
6) Wykonanie przedmiarów robót,
7) Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)
8) Wykonanie kosztorysów inwestorskich,
9) Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych
oraz dokumentów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów
uzgadniających projekty oraz uzgodnień dokumentacji umożliwiających m.in. uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
budowę,
10) Pełnienie nadzoru autorskiego, w tym nad realizacją robót objętych dokumentacją projektową w zakresie
przedmiotu zamówienia.
11) Projektant zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi (w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego)
na pytania dotyczące przyjętych rozwiązań architektonicznych i technicznych składanych przez uczestników
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mającego na celu wyłonienie Generalnego Wykonawcy
oraz udzielania zamawiającemu wsparcia merytorycznego lub jego reprezentowanie (w zależności od decyzji
zamawiającego), w przypadku gdy ww. rozwiązania będą przedmiotem postępowania przed KIO, UZP lub
innym organem państwowym.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71220000

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
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II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 809 680 PLN

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 19 (od udzielenia zamówienia)

3 / 10

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

Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 78 100,00
zł. (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy sto 00/100 zł.).
2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
a) w pieniądzu,
b) w poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275).
3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić na konto Zamawiającego nr 62
1130 1088 0001 3140 0720 0002.
3.1 W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być, co najmniej gwarancją
nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie.
4. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt 2 oryginał
dokumentu wadium należy przekazać zamawiającemu w osobnej kopercie przed upływem terminu składania
ofert. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu musi to być kopia lub oryginał dowodu wpłaty, w każdej
innej formie oryginał dokumentu. O wpłacie wadium w formie pieniężnej, w terminie, decydować będzie
faktyczny wpływ pieniędzy na konto podane przez zamawiającego.
5. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a i
ust. 5 pkt. 1, 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania. Wadium musi zostać wniesione co najmniej na cały okres związania ofertą.
7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
8. Zamawiający zwróci, zażąda ponownego wniesienia, zatrzyma wadium na zasadach określonych w art. 46
ustawy Pzp.
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9. Gwarancje lub poręczenia muszą być poddane prawu polskiemu i wystawione przez podmiot uprawniony
do działania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Spory wynikające z
gwarancji lub poręczenia będą podlegały rozstrzygnięciu przez polskie sądy powszechne.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1 Wykonawca zobowiązany jest, na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik do
niniejszej SIWZ, wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej
podanej w ofercie. Umowa zostanie podpisana po przyjęciu przez Zamawiającego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy. Zabezpieczenie można wnieść w:
a) w pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania zamówienia.
3. Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu
Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego.
5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione
w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszonymi o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy
na rachunek Wykonawcy.
6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminach i kwotach określonych we wzorze umowy.
7. Gwarancja lub poręczenie powinny być nieodwołalne, bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie. Spory
wynikające z gwarancji lub poręczenia będą podlegały rozstrzygnięciu przez polskie sądy powszechne.
8. Projekt poręczenia lub gwarancji będzie wymagał zatwierdzenia przez Zamawiającego.
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Szczegółowe warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze Zamawiający zawarł we wzorze umowy stanowiącym
integralna część SIWZ.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika
do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu
umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim wypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika.
Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w
postępowaniu zawarcia umowy.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy
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o realizację zmówienia są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę,
zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia:
a) określenie celu gospodarczego,
b) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji
zamówienia,
c) oznaczenie czasu trwania współpracy wykonawców wspólnie realizujących zamówienie, obejmującego
minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia,
d) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.
III.1.4)

Inne szczególne warunki

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu oceny spełniania przez
Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia
z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy Prawo
zamówień publicznych – (wzór oświadczenia stanowi Załącznik do SIWZ),
2. Oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych – (wzór oświadczenia stanowi Załącznik do SIWZ),
3. Oświadczenie Wykonawcy zawierające informację, czy należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 2 pkt 5 ustawy. Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z wymogiem zawartym w art. 26 ust. 2d ustawy
(wzór oświadczenia stanowi Załącznik do SIWZ).
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt od 4 do 8
ustawy Pzp.
6. Aktualna informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy
PZP,
7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 – 11
ustawy Pzp.
8. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
9. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu.
10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4, 7, 8, 9, składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
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b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast
dokumentu, o którym mowa w pkt 7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp.
12. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu
sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania
tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
13. Dokumenty o których mowa w pkt 4, 5, 6, 7, 10a), 10c), 14, 15 powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty o których mowa w pkt 8, 9, 10b), powinny być
wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.
14. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4, 5, 6, 7, 8, 9, powyżej, zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis pkt. 12
stosuje się odpowiednio.
15. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa
oprócz 4, 5, 6, 7, 8 i 9 jeszcze dokumenty wskazane w pkt. 1, 2 i 3.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacji banku lub spółdzielczej
kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową Wykonawcy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: W wysokości nie mniejszej niż 2 000 000 PLN.
Wartości podane w walucie innej niż PLN, o którym mowa powyżej, będą przeliczane na PLN według średniego
kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w
Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie na potwierdzenie spełniania warunku udziału w
postępowaniu jaki został określony w pkt. 12.1.2. SIWZ.- tj. posiadania wiedzy i doświadczenia, wykazując, że w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną usługę, polegającą na wykonaniu (w charakterze
Generalnego Projektanta odpowiedzialnego za całość dokumentacji projektowej) co najmniej wielobranżowej
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dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowy szpitala wraz z wyposażeniem na minimum 180 łóżek,
posiadający co najmniej:
I. Oddział intensywnej opieki medycznej
II. Szpitalny oddział ratunkowy
III.Minimum dwie sale operacyjne.
2. Wykaz osób, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami w zakresie
potwierdzającym spełnianie warunku określonego w pkt. 12.1.3. SIWZ – tj. Dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia poprzez wykazanie, że
Wykonawca będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia:
a) minimum dwiema (2) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami które posiadają od co najmniej
8 lat uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 290), poprzez posiadanie aktualnych uprawnień
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności
architektonicznej. Przynajmniej jedna z wykazanych osób w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, była autorem, (rozumianym jako osoba pełniąca funkcję generalnego projektanta), projektu
budowy szpitala o ilości minimum 180 łóżek.
b) co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą od
co najmniej 8 lat uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy
z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 290), w zakresie projektowania –
bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno- budowlanej. Wykazana osoba musi wykazać, że w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert była członkiem zespołu projektującego budynek obiektu
użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej co najmniej 20 000 m2.
c) co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą od co
najmniej 8 lat, uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 290), w zakresie projektowania w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i
kanalizacyjnych. Wykazana osoba musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert była członkiem zespołu projektującego budynek szpitala o ilości minimum 180 łóżek.
d) co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą od
co najmniej 5 lat, uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 290), w zakresie projektowania
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Wykazana osoba musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert była
członkiem zespołu projektującego budynek szpitala o ilości minimum 180 łóżek.
III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie
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IV.1)

Rodzaj procedury

IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena brutto za realizację całego zamówienia. Waga 75
2. Ekonomika realizacji i eksploatacji szpitala (punktacja na podstawie wstępnej koncepcji). Waga 8
3. Funkcjonalność szpitala (punktacja na podstawie wstępnej koncepcji). Waga 15
4. Skrócenie terminu realizacji zamówienia. Waga 2

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
SIWZ Nr 8/4/2016

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
30.5.2016 - 09:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 30.5.2016 - 9:30
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

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

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)

Informacje dodatkowe
1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 25 % wartości
zamówienia podstawowego a przedmiot zamówień uzupełniających będzie polegał na powtórzeniu tego
samego rodzaju zamówień, co zamówienie podstawowe.
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2. II.3) czas trwania umowy lub termin realizacji Zamawiający doprecyzowuje, że przedmiotowe zamówienie
musi być wykonane w terminie maksymalnie do 19 miesięcy tj. 76 tygodni od daty podpisania umowy.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolanie@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania
odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy,a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164).
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ww. ustawy.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ww. ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów
określonych w art. 27 ust.2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz.
2164).
7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ww. ustawy.
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego.
10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
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ul. Postępu 17A
02-676 warszawa
POLSKA
E-mail: odwolanie@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14.4.2016
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