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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:275694-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Nadzór nad robotami budowlanymi
2018/S 121-275694
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34
Poznań
61-714
Polska
Osoba do kontaktów: Sylwia Szlachciak-Potasińska
Tel.: +48 618553510
E-mail: przetargi@szpitalewielkopolski.pl
Faks: +48 614152710
Kod NUTS: PL415
Adresy internetowe:
Główny adres: www.umww.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.szpitalewielkopolski.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Szpitale Wielkopolski Sp. z o.o.
ul. Lutycka 34, budynek A
Poznań
61-415
Polska
Osoba do kontaktów: Sylwia Szlachciak-Potasińska
Tel.: +48 618553510
E-mail: przetargi@szpitalewielkopolski.pl
Faks: +48 614152710
Kod NUTS: PL415
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalewielkopolski.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
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Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Sprawowanie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego dotyczącego inwestycji pn. „Budowa Wielkopolskiego
Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem
Numer referencyjny: SzW/7/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
71247000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: Sprawowanie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego dotyczącego inwestycji
pn. Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem”.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 000 000.00 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71520000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dz. inwestycyjna 2/29 obręb Golęcin Poznań (działka z budynkiem zasadniczym). Ponadto
dz.:5/3,2/6,2/17,2/20,2/21, przed Podziałem 2/22 (po podziale dz. nr geod. 2/30, 2/31, 2/32, 2/33), 2/27 obręb
Golęcin (el. towarz)

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Sprawowanie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego dotyczącego inwestycji
pn. Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem”.
1.Wykonawca będzie sprawował pełnobranżowy nadzór nad ww. inwestycją w następujących zakresach:
I. nadzór nad robotami branży konstrukcyjno – budowlanej – co najmniej 2 osoby,
II. nadzór nad robotami branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych – co najmniej 1 osoba,
III. nadzór nad robotami branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – co
najmniej 1 osoba,
IV. nadzór nad robotami branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych – co najmniej 2 osoby,
V. nadzór nad robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej – 1 osoba,
VI. nadzór nad robotami z zakresu architektury zieleni i krajobrazu – 1 osoba,
VII. inspektor BHP – 1 osoba.
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wskazany w pkt. 3.1 SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawiera dokumentację techniczną inwestycji pn. „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia
Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem” będącą załącznikami do SIWZ znajduje się na
stronie: internetowej Zamawiającego pod adresem: http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?
MasterPage=EmptyMasterPage&id=42056
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: 2 000 000.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 30
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: Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu: Budowa
Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Dot. pkt. II.2.5) Szczegółowe info. dot. kryteriów oceny ofert oraz sposób przyznawania pkt. znajduje się w
SIWZ. Dot. pkt. II.2.3 i pkt. II.2.7) Szczegółowe inf. dot. terminu realizacji przedmiotu zamówienia oraz miejsca
świadczenia usług znajduję się w SIWZ. Ogłoszenie (formularz) nie przyjmuje dostatecznej ilości znaków - w
związku z czym nie ma możliwości wskazania w ogłoszeniu pełnej treści kryteriów oceny.

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 warunku związanego ze zdolnością do prowadzenia działalności zawodowej, w tym
wymogami związanymi ze wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku związanego z sytuacją ekonomiczną i finansową.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnił warunek:
1) iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze
ciągłym również wykonuje należycie: co najmniej 1 usługę nadzoru inwestorskiego nad budową lub przebudową
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budynku obejmującą nadzór nad wykonywaniem robót budowlanych, (branża: konstrukcyjno – budowlana,
sanitarna, elektryczna, telekomunikacyjna) o wartości robót co najmniej 80 000 000 PLN brutto. W przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz wykonawców polegających na zasobach
innych podmiotów, powyższe warunki w zakresie doświadczenia mogą zostać spełnione przez jednego lub
wszystkich wykonawców łącznie.
2) iż, dysponuje co najmniej:
a) 2 osobami, które będą wyznaczone do sprawowania funkcji inspektora nadzoru w branży konstrukcyjnobudowlanej,
b) 2 osobami, które będą wyznaczone do sprawowania funkcji inspektora nadzoru w branży instalacyjnej,
c) 1 osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji inspektora nadzoru w zakresie
kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych,
d) 1 osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji inspektora nadzoru w zakresie kierowania
robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
e) 1 osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji inspektora nadzoru w zakresie kierowania
robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej,
f) 1 osobą, wyznaczoną do sprawowania funkcji inspektora architektury zieleni i krajobrazu, posiadającą
wykształcenie w zakresie Architektury Krajobrazu,
g) 1 osobą, wyznaczoną do sprawowania funkcji inspektora BHP.
Uwaga: szczegółowe informacje na temat warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia z postępowania (a także dokumentów, których zamawiający żąda) znajdują się w SIWZ dostępnej
na stronie internetowej Zamawiającego.
Uwaga 2: ogłoszenie (formularz) nie przyjmuje dostatecznej ilości znaków – w związku z czym nie ma
możliwości wskazania w ogłoszeniu pełnej treści warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia (a także dokumentów, których zamawiający żąda).
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku Nr 4 do SIWZ - wzór umowy.

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

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
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Data: 08/08/2018
Czas lokalny: 09:30
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: 08/08/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
W siedzibie Zamawiającego, przy ul. Lutyckiej 34, 60-415 Poznań (teren Hipodrom Wola-Centrum wyszkolenia
jeździeckiego) pokój Nr: 16

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.Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania.
1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę na podstawie przepisów art. 24
ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 5, 6 i 8 ustawy Pzp, wykluczy również z postępowania o
udzielenie zamówienia wykonawcę:-w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. –
Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 2344 ze zm.); - będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono
karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000,00 PLN; - jeżeli urzędującego
członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano
za wykroczenie, o którym mowa w tiret 2; -który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp,
chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
Uwaga: szczegółowe informacje na temat braku podstaw do wykluczenia z postępowania (a także dokumentów,
których zamawiający żąda) znajdują się w SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.
Uwaga 2: ogłoszenie (formularz) nie przyjmuje dostatecznej ilości znaków – w związku z czym nie ma
możliwości wskazania w ogłoszeniu pełnej treści warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia (a także dokumentów, których zamawiający żąda). 2. „Szpitale Wielkopolski” Sp.z o.o. działają
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w imieniu i na rzecz Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy nr DZ-I/2/2018 z dnia 18.6.2018
roku w przedmiocie świadczenia usługi Inwestora Zastępczego oraz innych usług w ramach Projektu pn.:
„Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem”
współfinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.
3. Zamawiający przewiduje unieważnienie postęp.o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93
ust. 1a Pzp.
4. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu wymaga wadium w wysokości 40 000,00 PLN (słownie:
czterdzieści tysięcy 00/100 zł).
5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 %
ceny ofertowej. Uwaga: szczegółowe informacje na temat wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania
umowy znajdują się w SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.
6. Uwaga: Zamawiający zawarł klauzulę informacyjną w SIWZ-szczegółowe informację na temat ww. klauzuli
zawarte są w pkt. 24 SIWZ.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolanie@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803
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:
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 Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Pzp.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, 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 lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
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
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przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.
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,
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 wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (t.j.
Dz.U. z 2017r. poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4)

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

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/06/2018

27/06/2018
S121
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

7/7

