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Ogłoszenie nr 586736-N-2019 z dnia 2019-08-14 r.

Zespół Żłobków m.st. Warszawy: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
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
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
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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: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, krajowy numer identyfikacyjny
01571911300000, ul. Belgijska 4 , 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022
5652355, 5652350, , e-mail zam.publ@zlobki.waw.pl, rponiatowski@zlobki.waw.pl, faks 022
8450714.
Adres strony internetowej (URL): www.zlobki.waw.pl
Adres profilu nabywcy: www.zlobki.waw.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
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:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
www.zlobki.waw.pl
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.zlobki.waw.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:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, II piętro, sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6"
Numer referencyjny: ZŻ-ZP.26.37.19.AKS
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
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:

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 wykonanie robót budowlanych w ramach zadania
inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6". Przedmiot
zamówienia obejmuje wykonanie: prac termomodernizacyjnych które obejmą: roboty ziemne,
termomodernizację : fundamentu (również izolacja przeciwwilgociowa), ścian, dachu, roboty
rozbiórkowe, konstrukcje, prace ogólnobudowlane, przygotowanie podłoży, układanie posadzek i
okładzin ścian, wymiana stolarki wewnętrznej i zewnętrznej, technologię kuchni, kuchenek
"rozdzielczych" i zmywalni, dźwig towarowy, prace wykończeniowe, wyposażenie wraz z montażem
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sprzętu i urządzeń. Prace budowlane i modernizacyjne obejmą również instalacje: elektryczną,
sanitarną i wentylację. Powierzchnia użytkowa istniejącego obiektu około 1484 m², kubatura
istniejącego obiektu około 3078 m³. 2. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a PZP i 36 ust. 2 pkt 8a PZP
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
wykonywanie wszelkich czynności w ramach zamówienia publicznego związanych z wykonywaniem
robót ogólnobudowlanych - jeżeli wykonywanie tych czynności będzie zawierało ceny stosunku pracy
(nie dot. czynności wykonywanych przez kierownika robót oraz przypadku, w którym w/w czynności
wykonuje osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą tj. Wykonawca zamówienia).
Zamawiający wymaga aby zatrudnienie przy realizacji zamówienia trwało w całym okresie
wykonywania zamówienia, w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub
przez Wykonawcę / Podwykonawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca / Podwykonawca
będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby. Szczegółowe warunki realizacji
wymagań określonych przez Zamawiającego na podstawie art. 29 ust 3a PZP, w szczególności sposób
dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez
Wykonawcę wymagań o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań,
zawarte będą w SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ, który zostanie
przekazany Wykonawcom na kolejnym etapie postępowania przetargowego. 3. Wykonawca
zobowiązany jest do zapewnienia nadzorów technicznych, specjalistycznych i odbiorów przez
odpowiednie jednostki organizacyjne takie w szczególności jak np. RWE STOEN OPERATOR,
MPWiK, VEOLIA, Urząd Dozoru Technicznego, operator komunikacyjny, Straż Pożarna, SANEPID,
itp. oraz uzyskania pozytywnych protokołów odbioru lub opinii w powyższym zakresie niezbędnych
do przekazania obiektu do użytkowania i eksploatacji, w terminie realizacji przedmiotu zamówienia
oraz w ramach wynagrodzenia określonego w umowie w sprawie zamówienia publicznego.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
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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: Tak
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:
Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia
podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówienia polegającego na
powtórzeniu podobnych robót, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP. Zakres robót, które będą objęte
zamówieniem, o którym mowa powyżej: wykonywanie podobnych robót budowlanych co roboty
stanowiące przedmiot zamówienia podstawowego. Wielkość zamówienia: nie więcej niż 20% wartości
zamówienia podstawowego. Warunki, na jakich zostaną udzielone w/w zamówienia: 1) zamówienie
będzie mogło być udzielone w przypadku gdy Zamawiający będzie dysponował środkami
finansowymi na jego realizację, 2) umowa zostanie zawarta po przeprowadzeniu negocjacji z
Wykonawcą, 3) cena za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie ustalona podczas negocjacji na
podstawie złożonej przez Wykonawcę kalkulacji ceny roboczogodziny oraz zaoferowanych cen w
kosztorysie ofertowym, 4) termin wykonania zamówienia będzie proporcjonalny do zakresu
zamówienia, 5) wzór umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji, 6)
kary umowne będą przewidziane w takich samych wypadkach i w wysokości nie wyższej jak w
umowie zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe, 7) obowiązki Wykonawcy i
Zamawiającego będą uregulowane na zasadach analogicznych do umowy zawartej w postępowaniu na
zamówienie podstawowe.
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:

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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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 minimalnych wymagań w zakresie w/w warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający określa minimalne wymagania w zakresie w/w warunku: O
udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: a) posiadają odpowiednie ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej - tj. obejmującej swoim zakresem
roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań) w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną co najmniej 4.000.000,00 zł b) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na
łączną kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł c) uzyskali w okresie ostatnich 3 latach obrotowych, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, średni roczny przychód netto w
wysokości nie mniejszej niż 5.500.000,00 zł
Informacje dodatkowe Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w
walutach innych niż PLN, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP (Tabela A), na dzień
upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający określa minimalne wymagania w zakresie w/w warunku: O
udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wykonali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończyli co najmniej dwa zamówienia (dwie umowy - dla potrzeb w/w warunku nie podlegają
sumowaniu zamówienia realizowane po sobie w bezpośrednim odstępie czasu jak również
zamówienia udzielane w częściach) odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom
stanowiącym przedmiot zamówienia tj. polegające na wykonaniu robót budowlanych co najmniej w
następujących branżach: konstrukcyjno-budowlanej i sanitarnej i elektrycznej (wszystkie branże w
ramach każdego z zamówień), związanych z budową (przez którą należy rozumieć również
odbudowę lub rozbudowę lub nadbudowę) lub przebudową pomieszczeń lub budynków o wartości
co najmniej 3.000.000,00 zł z podatkiem VAT każde z zamówień. 2) dysponują następującymi
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno -
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budowlanej (zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów c) co najmniej jedną osobą
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (zgodnie z
wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 3) w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie - zatrudniali średniorocznie co najmniej 15 pracowników
oraz co najmniej 1 osobę w ramach kadry kierowniczej.
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
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w
walutach innych niż PLN, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP (Tabela A), na dzień
upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
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 Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
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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:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów: a) informacji z Krajowego Rejestru
Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za
wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust.
5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu; d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; e)
oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
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ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; f)
oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; g) oświadczenia wykonawcy o braku wydania
prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub
grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
h) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o
naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub
przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; i) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i
opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170). Oświadczenia, o których mowa w lit. e), f), h), i) powyżej
należy złożyć na wzorze stanowiącym Załącznik nr 5 do wzoru wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu.
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:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej Zamawiający żąda dokumentów potwierdzających posiadanie takich kompetencji lub
uprawnień, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów, w szczególności: Nie
dotyczy. 2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda
przedstawienia następujących dokumentów: 1) sprawozdania finansowego albo jego części, w
przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym
sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia
sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i
zobowiązania - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia
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działalności jest krótszy - za ten okres; 2) informacji banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 3)
potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną
przez zamawiającego Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych
przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt 1)-3) powyżej Zamawiający dopuszcza
złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzą
spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 3. W celu
potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda przedstawienia
następujących dokumentów: 1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o
tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty; Wzór wykazu wykonanych/wykonywanych usług stanowi Załącznik nr 7 do
wzoru wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2) wykazu osób, skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 8 do wzoru wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu. 3) oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u
wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik
nr 9 do wzoru wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
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Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5. Opis
sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy
liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona
w ogłoszeniu o zamówieniu: Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w
postępowaniu będzie nie większa niż 5, wówczas do dalszego etapu postępowania zostaną
zaproszeni wszyscy Wykonawcy spełniający te warunki. Gdy liczba wykonawców spełniających
warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5, Zamawiający dokona wyboru
wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert w następujący sposób: sposób wyboru
wykonawców w ramach warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i
doświadczenia: punktowane będą roboty budowlane wykonane w sposób należyty, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegające na wykonaniu robót
budowlanych co najmniej w następujących branżach: konstrukcyjno-budowlanej i sanitarnej i
elektrycznej (wszystkie branże w ramach każdego z zamówień), związanych z budową (przez którą
należy rozumieć również odbudowę lub rozbudowę lub nadbudowę) lub przebudową pomieszczeń
lub budynków wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy 1264
(budynki szpitali i zakładów opieki medycznej), o wartości co najmniej 3.000.000,00 zł z
podatkiem VAT każda z robót, powyżej minimalnego warunku - 2 pkt (maksymalna ilość punktów,
którą może otrzymać wykonawca: 10 pkt) Zamawiający zaprosi do złożenia ofert 5 wykonawców,
którzy uzyskają najwyższą łączną liczbę punktów w ramach w/w warunków udziału w
postępowaniu. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Wykonawców otrzyma taką samą ilość
punktów kwalifikującą na poszczególne miejsca w rankingu, wówczas Zamawiający zaprosi do
złożenia ofert 5 kolejnych wykonawców licząc od pierwszej pozycji rankingowej, tj. wszystkich z
poszczególnych miejsc (pozycji) rankingowych aż do dokonania wyboru 5 wykonawców (przy
czym Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców, którzy otrzymają tą samą
ilość punktów co piąty, ostatni zakwalifikowany wykonawca do składania ofert). Zamawiający w
przypadku dokonywania kwalifikacji Wykonawców według powyższych zasad będzie brał pod
uwagę roboty budowlane wykazane w oświadczeniu o spełnieniu kryteriów selekcji - wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do wzoru wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Do
oświadczenia należy załączyć dowody określające czy te roboty budowlane wskazane w
oświadczeniu zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
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rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
dokumenty. Z zasobów innych podmiotów w trybie art. 22a ustawy Pzp, Wykonawca może
korzystać wyłącznie na potrzeby wykazania spełnienia minimalnych warunków udziału w
postępowaniu. Zamawiający nie będzie przyznawał punktów za zrealizowane roboty budowlane
przez inne podmioty, na zasoby, których Wykonawca się powołuje. Zamawiający nie będzie
wzywał do złożenia w trybie art 26 ust. 2 PZP lub uzupełnienia w trybie art 26 ust 3 PZP
dokumentów dotyczących uwzględnionych w wykazie robót w treści oświadczenia o spełnieniu
kryteriów selekcji, za które Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty, jeśli te dokumenty nie
zostaną dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub będą zawierać błędy
lub jeśli z dołączonych dokumentów nie będzie wynikało, że wykazane roboty spełniają wymogi
określone przez Zamawiającego w niniejszym ogłoszeniu.
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
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wypełniony wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - wg wzoru
udostępnionego na stronie internetowej Zamawiającego 2. Do wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie. Informacje
zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie Wykonawca składa w formie
pisemnej – Zamawiający udostępnia wzór oświadczenia: 1) Załącznik nr 2 do wzoru wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu – OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, 2) Załącznik nr 3 do wzoru wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu – OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK
WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych
podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w
zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, stanowiących załączniki nr 2 i 3 do wzoru
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3. Dokumenty podmiotów trzecich 3.1.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
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podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3.2. Zamawiający ocenia, czy
udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja
finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 PZP. 3.3. W odniesieniu do warunków
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3.4. Wykonawca, który polega na sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który
zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
3.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,
o którym mowa w 3.1, 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: 1) zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części
zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną, o których mowa w 3.1. 3.6. W celu oceny, czy wykonawca polegając na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, 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: 1) przedstawienia oryginału pisemnego
zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, 2) dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów
innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres
udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na
zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3.7. Zamawiający żąda od
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Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w
pkt III.4. 4. Dokumenty podwykonawcy Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia
dokumentów wymienionych w pkt III.4, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć
wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji
wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy. 5. Dokumenty Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga przedstawienia od
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) dokumentu pełnomocnictwa
do reprezentacji Wykonawców - dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i
zawierać w szczególności wskazanie: a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, b)
wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, c) ustanowionego Pełnomocnika
oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim: - reprezentowanie wykonawców w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, -zaciąganie w imieniu wykonawców
zobowiązań, - złożenie wniosku i oferty wspólnie, - prowadzenie korespondencji i podejmowanie
zobowiązań związanych postępowaniem zamówienie publiczne. Dokument pełnomocnictwa musi
być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
w tym Wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania
oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców. 2) na wezwanie
Zamawiającego o którym mowa w 26 ust. 2 PZP: a) dokumenty określone w pkt III.5 składa
pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie, b)dokumenty określone w pkt III.4 składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz
brak podstaw wykluczenia. 6. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 6.1. Jeżeli Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt III.4: 1) lit. a - składa informację z odpowiedniego rejestru
albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy
organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 2) lit. b, c, d składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków,
opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z
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właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b)
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 6.2. Dokumenty, o których mowa w pkt.
6.1 ppkt 1 i ppkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 6.1 ppkt 2 lit. a, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 6.3. Jeżeli w kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,
złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt. 2 stosuje się
odpowiednio. 6.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6.5. Wykonawca
mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt
III.4 lit. a, składa dokument, o którym mowa pkt 6.1 ppkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem
zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt. 2 zdanie pierwsze stosuje się
odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg ograniczony

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=47b1e...

16 z 27

2019-08-14, 16:03

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 50.000,00 zł.
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium wnoszą Wykonawcy zaproszeni do składania ofert.
Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych
lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest
zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach
ubezpieczeniowych, 5) 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
(t.j. Dz. U. Nr 2019 r. poz. 310). Szczegółowe warunki wniesienia wadium zostaną przekazane
Wykonawcom zaproszonym do składania ofert razem ze SIWZ.

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
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
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(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców 5
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert,
gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż
określona w ogłoszeniu o zamówieniu: Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału
w postępowaniu będzie nie większa niż 5, wówczas do dalszego etapu postępowania zostaną
zaproszeni wszyscy Wykonawcy spełniający te warunki. Gdy liczba wykonawców spełniających
warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5, Zamawiający dokona wyboru
wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert w następujący sposób: sposób wyboru
wykonawców w ramach warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i
doświadczenia: punktowane będą roboty budowlane wykonane w sposób należyty, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegające na wykonaniu robót
budowlanych co najmniej w następujących branżach: konstrukcyjno-budowlanej i sanitarnej i
elektrycznej (wszystkie branże w ramach każdego z zamówień), związanych z budową (przez którą
należy rozumieć również odbudowę lub rozbudowę lub nadbudowę) lub przebudową pomieszczeń
lub budynków wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy 1264
(budynki szpitali i zakładów opieki medycznej), o wartości co najmniej 3.000.000,00 zł z
podatkiem VAT każda z robót, powyżej minimalnego warunku - 2 pkt (maksymalna ilość punktów,
którą może otrzymać wykonawca: 10 pkt) Zamawiający zaprosi do złożenia ofert 5 wykonawców,
którzy uzyskają najwyższą łączną liczbę punktów w ramach w/w warunków udziału w
postępowaniu. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Wykonawców otrzyma taką samą ilość
punktów kwalifikującą na poszczególne miejsca w rankingu, wówczas Zamawiający zaprosi do
złożenia ofert 5 kolejnych wykonawców licząc od pierwszej pozycji rankingowej, tj. wszystkich z
poszczególnych miejsc (pozycji) rankingowych aż do dokonania wyboru 5 wykonawców (przy
czym Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców, którzy otrzymają tą samą
ilość punktów co piąty, ostatni zakwalifikowany wykonawca do składania ofert). Zamawiający w
przypadku dokonywania kwalifikacji Wykonawców według powyższych zasad będzie brał pod
uwagę roboty budowlane wykazane w oświadczeniu o spełnieniu kryteriów selekcji - wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do wzoru wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Do
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oświadczenia należy załączyć dowody określające czy te roboty budowlane wskazane w
oświadczeniu zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
dokumenty. Z zasobów innych podmiotów w trybie art. 22a ustawy Pzp, Wykonawca może
korzystać wyłącznie na potrzeby wykazania spełnienia minimalnych warunków udziału w
postępowaniu. Zamawiający nie będzie przyznawał punktów za zrealizowane roboty budowlane
przez inne podmioty, na zasoby, których Wykonawca się powołuje. Zamawiający nie będzie
wzywał do złożenia w trybie art 26 ust. 2 PZP lub uzupełnienia w trybie art 26 ust 3 PZP
dokumentów dotyczących uwzględnionych w wykazie robót w treści oświadczenia o spełnieniu
kryteriów selekcji, za które Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty, jeśli te dokumenty nie
zostaną dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub będą zawierać błędy
lub jeśli z dołączonych dokumentów nie będzie wynikało, że wykazane roboty spełniają wymogi
określone przez Zamawiającego w niniejszym ogłoszeniu.

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
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katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

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
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Cena

60,00

Gwarancja jakości

35,00

klauzula społeczna (art. 29 ust. 3a PZP) 5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Nie
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
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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:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy oraz określa następujące warunki zmiany: 1)
zmiany w zakresie formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, 2)
zmiany umowy w zakresie terminu realizacji (przedłużenie terminu) - dopuszcza się możliwość
przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone
dotrzymanie terminu zakończenia robót, przy czym będą to przyczyny niezależne od Wykonawcy,
wynikające z: a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, w szczególności będące
następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy oraz konieczności zmian dokumentacji w
zakresie, w jakim w/w okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu
zakończenia robót, b) działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub
lokalne – okoliczności niezależne od stron umowy), mającej bezpośredni wpływ na terminowość
wykonywania robót; c) wystąpienia sytuacji w zakresie konieczności korekty harmonogramu robót
wynikającej ze zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu
zamówienia przez Zamawiającego, powodujących bezwzględną niemożliwość dotrzymania terminu
zakończenia i odbioru przedmiotu umowy; d) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych
uniemożliwiających prawidłowe wykonywanie robót w szczególności z powodu technologii realizacji
prac określonej dokumentacją, normami, innymi przepisami lub zasadami wiedzy technicznej,
wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym
okresie nie jest następstwem okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - fakt ten
musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru, e)
wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania
należytej staranności: wystąpienia wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót, wystąpienia
niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, f) wystąpienia
opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organu
administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność (np. opóźnień w wydaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. do wydania których
właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa w którym decyzje powinny zostać wydane), g) konieczności
wykonania robót dodatkowych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych o ile wykonywanie tych robót wpływa na termin wykonania umowy, h) konieczności
wykonania robót zamiennych lub innych, dodatkowych, niezbędnych do wykonania przedmiotu
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umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację
przedmiotu umowy (o których mowa w pkt 6 i 7 poniżej), i) wystąpienia braku możliwości
wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub
nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
wszelkie opóźnienia, o których mowa powyżej muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz
muszą być udokumentowane stosownymi protokołami konieczności podpisanymi przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru i zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiającego. W
przedstawionych powyżej przypadkach wystąpienia opóźnień, strony w aneksie do umowy ustalą
nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji robót
budowlanych w odniesieniu do przesłanek, o których mowa powyżej, równy będzie okresowi przerwy
lub przestoju lub będzie wynikać z technologii wykonania robót, 3) zmiany w zakresie terminu
realizacji (skrócenie terminu) w przypadku znacznego zaawansowania robót budowlanych, pod
warunkiem wcześniejszej dostępności środków finansowych zabezpieczonych na realizację umowy, 4)
zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale podwykonawców - Zmiany w tym zakresie nastąpić
mogą z uwagi na okoliczności uzasadniające zmianę dotyczącą zapewnienia prawidłowej realizacji
umowy; Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, z wyjątkiem
przypadków, w których Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi; czy też prac związanych z
rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy, może: a) powierzyć realizację części
zamówienia podwykonawcom, mimo niewskazania w postępowaniu o udzielnie zamówienia takiej
części do powierzenia podwykonawcom; b) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony
w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego; c)
wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub w
umowie w sprawie zamówienia publicznego; d) zrezygnować z podwykonawstwa, Jeżeli zmiana lub
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest zobowiązany wykazać
zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w
stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający
nie wyrazi zgody na zmiany umowy w tym zakresie w przypadku gdy Wykonawca nie będzie
dysponował wierzytelnością z tytułu należnego wynagrodzenia (np. na skute przelewu wierzytelności
lub zajęcia wierzytelności). 5) zmiany umowy w zakresie osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanym.
Zmiana osoby może nastąpić za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie. W przypadku akceptacji
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zmiany przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany wskazać nową osobę posiadającą
odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie co najmniej takie same jak określone w opisie
warunków udziału w postępowaniu, 6) zmiany umowy w przypadku konieczności wykonania robót
zamiennych lub innych, dodatkowych, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na
zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy. Powyższa
zamiana musi uzyskać akceptację Zamawiającego i insp. nadzoru i jest możliwa tylko wówczas, gdy
konieczność wykonania robót wynika z nieprzewidzenia ich w dokumentacji lub niemożności
wykonania prac przewidzianych w dokumentacji, 7) zmiany umowy (na pisemny wniosek
Wykonawcy, którego uzasadnienie zostanie udokumentowane) w zakresie materiałów, parametrów
technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
umowy w następujących przypadkach: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót,
objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub
technologicznych, niż wskazane w dokumentacji, a wynikających ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji zmian uznanych za
nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego, c)
wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób
istotny od przyjętych w dokumentacji, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych
założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, d) wystąpienia warunków
terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji, w szczególności
napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektów budowlanych, e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwiązań technicznych lub materiałowych w przypadku: i. zmiany obowiązującego prawa, ii.
niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji (niedostępność
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów), iii. pojawienie się
na runku technologii, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, iv. gdy zastosowanie przewidzianych w
dokumentacji rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, f)
wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, g)
wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami. 8) zmiany umowy w przypadku wykrycia omyłek, rozbieżności lub niejasności w
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umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać ich usunięcie i
doprecyzowanie umowy zgodnie z jej celem lub w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez
wykonawcę i zamawiającego. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy
pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-22, godzina: 09:00,
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
> język polski
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 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=47b1e...

26 z 27

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=47b1e...

2019-08-14, 16:03

27 z 27

