Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.szpital.osw.pl

Ostrów Wielkopolski: Rozbudowa budynku Szpitala z infrastrukturą techniczną i
zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na alokowanie Oddziału Anestezjologii i
Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego, jednego oddziału zabiegowego - Oddział Chirurgii
i Traumatologii Dziecięcej wraz z Pododdziałem Leczenia Oparzeń, Oddział OAiT dla Dzieci
oraz Centralnej Sterylizatorni i Dezynfektornii na dz. ew. nr 4/1 i 4/6 obr. 0030 AM-1 na
terenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ul. Limanowskiego 20/22 w Ostrowie
Wielkopolskim
Numer ogłoszenia: 121044 - 2016; data zamieszczenia: 13.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej , ul. Limanowskiego 20/22, 63-400
Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 062 5951118, faks 062 7362909.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.osw.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa budynku Szpitala z
infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na alokowanie Oddziału
Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego, jednego oddziału zabiegowego Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej wraz z Pododdziałem Leczenia Oparzeń, Oddział
OAiT dla Dzieci oraz Centralnej Sterylizatorni i Dezynfektornii na dz. ew. nr 4/1 i 4/6 obr. 0030
AM-1 na terenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ul. Limanowskiego 20/22 w Ostrowie
Wielkopolskim.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia w przetargu nieograniczonym jest rozbudowa budynku Szpitala z infrastrukturą
techniczną i zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na alokowanie Oddziału Anestezjologii
i Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego, jednego oddziału zabiegowego - Oddział Chirurgii i
Traumatologii Dziecięcej wraz z Pododdziałem Leczenia Oparzeń, Oddział OAiT dla Dzieci oraz
Centralnej Sterylizatorni i Dezynfektornii, na dz. ew. nr 4/1 i 4/6 obr. 00330 AM-1 na terenie
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ul. Limanowskiego 20/22 w Ostrowie Wielkopolskim.
a) Podstawą do ustalenia zakresu robót budowlanych, stanowiących przedmiot niniejszego
postępowania jest projekt wykonawczy oraz specyfikacje techniczne. Przedmiary robót pełnią
jedynie funkcję pomocniczą i w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy treścią
przedmiarów, a projektem należy złożyć ofertę zgodnie z projektem wykonawczym i specyfikacją
techniczną. Do oferty należy załączyć wykaz wbudowanego sprzętu, osprzętu medycznego i mebli.

Wykaz powinien zawierać: producenta, nazwę i typ. Prosimy załączyć prospekty i foldery. b)
Wymagania organizacyjne: prace związane z wykonaniem zamówienia będą przebiegać podczas
normalnej pracy Szpitala, dlatego wszystkie muszą być realizowane w sposób możliwie najmniej
uciążliwy i uzgodnione wcześniej z zamawiającym. c) Z uwagi że inwestor rozważa zamontowanie
w projektowanym budynku systemu AKPiA wszystkie urządzenia: - branży sanitarnej: centrale
wentylacyjne, wentylatory, regulatory przepływu, klimatyzatory, - branży elektrycznej: UPSy,
System ATICS, sieci TIT, kontrola dostępu, monitoring, system przyzywowy muszą mieć
możliwość komunikowania się po protokole MODBUS PCP. d) Zakres dotyczący wymiany filtrów
odmanganiania i odżelaźniania opisany w projekcie wykonawczym Instalacji sanitarnych Etap I
należy wykonać do 30.11.2016r łącznie z przekazaniem do użytku w zakresie zadania montaż
dwóch pomp o wydajności min 14 m 3/h i cieśnieniu od 5 do 7 bar. e) Inwestor zastrzega sobie
prawo wyłączenia z zadania prac związanych dostawą montażem uruchomieniem projektowanego
agregatu wody lodowej. Na powyższe zadanie należy sporządzić kosztorys ofertowy i załączyć go
do oferty. UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie potencjalną możliwość wyłączenia niniejszego
zakresu z realizacji przedmiotu zamówienia. Niemniej zamiarem Zamawiającego jest pełna
realizacja umowy, a wyłączenie to jest okolicznością przyszłą i niepewną. Na potrzeby
skalkulowania oferty należy niniejszy zakres ująć w cenie oferty, a w kosztorysach ofertowych
wypełnić wszystkie pozycje dotyczące tego zakresu. Jeżeli Wykonawca nie dokona wyceny lub
dokona tego w sposób nierzetelny lub mający na celu ograniczenie uczciwej konkurencji,
zachowanie takie obarczone jest rygorem odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 PZP. f)
W ofercie należy uwzględnić montaż dodatkowych 11 kpl kamer (o tych samych parametrach jak
projektowane) oraz podłączenie ich do projektowanego rejestratora: - 6 szt. wewnętrznych zostanie
zamontowane w pomieszczenia SOR, - 1 szt. zewnętrzna zostanie zamontowana przy ciepłej sieni
dla karetek, - 4 szt. wewnętrzne zostaną zamontowane w pomieszczeniach Poradni Specjalistycznej
Montaż dodatkowych kamer oraz rejestratora należy wykonać w terminie 60 dni od daty podpisania
umowy. g) Wykonawca przed przekazaniem wykonanej instalacji do użytkowania wykonuje analizy
i poddaje produkt procedurze oceny zgodności z odpowiednimi dyrektywami. Przebieg i wyniki
działań producent dokumentuje oznaczając wyrób znakiem CE. h) Odbiór przedmiotu zamówienia
w systemu sygnalizacji pożarowej musi zostać poprzedzony wpięciem instalacji systemu
sygnalizacji pożaru w istniejącą centralę pożarową oraz przedstawieniem protokołów z pomiarów
ciągłości linii dozorowych, rezystancji izolacji linii dozorowych. i) Prace dotyczące wpięcia
nowych linii głośnikowych DSO w istniejącą centralę DSO muszą być poprzedzone
przedstawieniem protokołu z pomiarów impedacji linii głośnikowych. Po wpięciu systemu zostaną
przez Wykonawcę wykonane pomiary głośności oraz zrozumiałości komunikatów. j) Z uwagi na to,
że w zakresie inwestycji jest przebudowa - modernizacja układu zasilania w energię elektryczną
obiektów Szpitala, budowa nowej stacji transformatorowej. Wykonawca zabezpieczy na swój koszt
bezprzerwowe rezerwowe zasilanie w energię elektryczną obiektów Szpitala.
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające do wysokości 50% wartości
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.51.40-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach:
9.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: WADIUM 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
400 000,00 zł. Wykonawca, który nie wniesie wadium w ww. kwocie zostanie wykluczony zgodnie
z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni od
terminu składania ofert. 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Oznacza
to, że w terminie wniesienia wadium na koncie Zamawiającego muszą znaleźć się pieniądze lub w
ofercie inne formy wadium. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin
wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 5. Wadium
wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek Zamawiającego: Bank Zachodni WBK
S.A. O/Ostrów Wlkp. 85 1090 1160 0000 0000 1601 0550. Kopię dokumentu potwierdzającego
wniesienie wadium należy załączyć do koperty zawierającej ofertę. 6. Wadium można wnieść w
formie: a) pieniężnej; b) poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręcznie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)
gwarancji bankowej; d) gwarancji ubezpieczeniowej; e) 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. Nr 42/2007, poz. 275 z późn. zm.). 7. Uwaga!
Oryginał dokumentów wymienionych w pkt 6. - dotyczy ppkt od b) do e), należy złożyć wraz z
ofertą w oddzielnej kopercie, natomiast kopia, poświadczona za zgodność z oryginałem, stanowić
będzie integralną część oferty. Wadium wnoszone w tych formach będzie akceptowane pod
warunkiem, że jego treść będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę
określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP, a okres ważności wadium nie będzie krótszy, niż okres
związania ofertą, określony w SIWZ. 8. Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach
wskazanych w art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy PZP. 9. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu
zwrot nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. Zamawiający zwraca kwotę wadium
wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym była ona
przechowywana, po odliczeniu kosztów prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek Wykonawcy. W ofercie należy podać numer konta, na jakie Zamawiający
dokonuje zwrotu wadium. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1
Ustawy PZP, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej,
lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co
powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako najkorzystniejszej.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. W celu wykazania spełnienia
powyższego warunku, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że: 1. Wykonał z
należytą starannością przynajmniej jedną robotę budowlaną, która obejmowała swym
zakresem co najmniej: roboty ogólnobudowlane wykończeniowe, instalacyjne w
zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych w podmiotach świadczących usługi
medyczne, gdzie robota będąca podstawą spełnienia niniejszego warunku dotyczyła
wykonania oddziałów intensywnej terapii i/lub bloków operacyjnych, której łączna
wartość robót wnosiła co najmniej 10 000 000,00 zł brutto - wykonana w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i
wartości, daty i miejsca wykonania, oraz załączeniem dowodów dotyczących
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób
należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone. 2. Wykonał z należytą starannością
przynajmniej jedną robotę budowlaną, która obejmowała wznoszenie nowych
budynków o konstrukcji żelbetowej, o minimum 4 kondygnacjach, o wartości nie
mniejszej niż 7 000 000,00 zł - wykonana w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania,
oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 3.
Wykonał z należytą starannością przynajmniej jedną robotę budowlaną, która
obejmowała budowę stacji transformatorowej o mocy minimum 1200 kVA wykonana w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, oraz załączeniem dowodów
dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane
w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca
spełni warunek, jeżeli wykaże, że: - dysponuje min. 1 osobą posiadającą uprawnienia
do kierowania robotami, w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, z minimum
pięcioletnim doświadczeniem na stanowisku kierownika budowy; - dysponuje min. 1
osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami, w specjalności instalacji
elektrycznych; - dysponuje min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania
robotami, w specjalności instalacji sanitarnych.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca spełni warunek, jeśli
wykaże, iż: 1. Posiada aktualnie opłaconą polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej
braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
związanej z przedmiotem zamówienia, na łączną kwotę minimum 7 000 000,00 zł. 2.
Dysponuje środkami finansowymi lub posiada zdolność kredytową w wysokości
min. 18 000 000,00 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:
• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności
koncesje, zezwolenia lub licencje;
• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące
dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu,

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny
podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• 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,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej;
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE
DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM
WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• inne dokumenty
I. Wykaz (w formie tabeli) wykonanych robót Wiedza i doświadczenie - warunek: 1.
Wykonał z należytą starannością przynajmniej jedną robotę budowlaną, która
obejmowała swym zakresem co najmniej: roboty ogólnobudowlane wykończeniowe,
instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych w podmiotach świadczących
usługi medyczne, gdzie robota będąca podstawą spełnienia niniejszego warunku
dotyczyła wykonania oddziałów intensywnej terapii i/lub bloków operacyjnych, której
łączna wartość robót wnosiła co najmniej 10 000 000,00 zł brutto - wykonana w okresie

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i
miejsca wykonania, oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót,
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 2.
Wykonał z należytą starannością przynajmniej jedną robotę budowlaną, która
obejmowała wznoszenie nowych budynków o konstrukcji żelbetowej, o minimum 4
kondygnacjach, o wartości nie mniejszej niż 7 000 000,00 zł - wykonana w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i
miejsca wykonania, oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót,
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 3.
Wykonał z należytą starannością przynajmniej jedną robotę budowlaną, która
obejmowała budowę stacji transformatorowej o mocy minimum 1200 kVA - wykonana w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i
wartości, daty i miejsca wykonania, oraz załączeniem dowodów dotyczących
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone Dowodami, o których mowa powyżej są: - poświadczenie, - inne
dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. W przypadku, gdy
Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie, o którym
mowa powyżej, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. W przypadku Wykonawców
legitymujących się zamówieniami w innych walutach, niż PLN Zamawiający dokona ich
przeliczenia według średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o
postępowaniu lub najbliższego dnia po ogłoszeniu, w którym opublikowana została tabela
zawierająca niniejszy kurs. II. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia posiadają uprawnienia Osoby zdolne do wykonania
zamówienia - warunek: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: - dysponuje min.
1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami, w specjalności konstrukcyjno budowlanej, z minimum pięcioletnim doświadczeniem na stanowisku kierownika
budowy; - dysponuje min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami, w
specjalności instalacji elektrycznych; - dysponuje min. 1 osobą posiadającą uprawnienia
do kierowania robotami, w specjalności instalacji sanitarnych. III. Opłacona polisa
ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na łączną kwotę
minimum 7 000 000,00 zł. IV. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo
- kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, na min. 18 000 000,00
zł. V. Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności
działań Wykonawcy z normami jakościowymi - ISO 9001 i 14001 lub inne równoważne
zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie
członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne dokumenty
potwierdzające odpowiednio stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków
zapewnienia jakości i stosowanie równoważnych środków zarządzania środowiskiem.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane (pkt. 5.5. tabela pkt 2 siwz) - składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto
jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, wystawione, nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert. 2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt. 5.5. tabela pkt 2 siwz, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w
którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem z zachowaniem terminów określonych w punkcie
poprzednim. 3. Kosztorysy ofertowe wykonane metodą szczegółową na podstawie przedmiarów
robót. Zaleca się dołączenie do oferty zestawienia kosztorysów ofertowych, stanowiącego dodatek
nr 12 do SIWZ. 4. Formularz ofertowy - zgodnie z dodatkiem nr 2 do SIWZ. 5. Dowód wniesienia
wadium. 6. Pełnomocnictwo: - jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, - jeżeli
Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 7. Wykaz wbudowanego sprzętu, osprzętu medycznego i
mebli. Wykaz powinien zawierać producenta, nazwę i typ. Należy załączyć prospekty i foldery.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1 - Cena - 90
• 2 - Okres gwarancji - 10
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zgodnie z Dodatkiem nr 1 do SIWZ (wzór umowy): - par. 8 ust. 6: 6. W trakcie obowiązywania
umowy Strony dopuszczają zmiany cen w przypadku: a) zmiany wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez Wykonawcę; b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne - jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
- par. 13: 1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza
możliwość dokonania późniejszej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty w
przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia okaże się, że: a) możliwe są do
zastosowania rozwiązania techniczne, nowe technologie i osiągnięcia nauki, których zastosowanie
pozwoli na pewniejsze lub szybsze osiągnięcie założonych rezultatów lub wprowadzona zmiana
pozwoli na osiągnięcie lepszych parametrów lub wskaźników oczekiwanych jako rezultat końcowy

przedmiotu zamówienia; b) zaistniała konieczność wprowadzenia zmiany wynikająca z dokonania
pełnych odkrywek istniejącej substancji budowlanej lub z uwarunkowań technicznych, względnie z
wymogów i decyzji konserwatora zabytków. 2. Zamawiający przewiduje zmianę umowy dotyczącej
kwoty brutto wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej obowiązującej stawki podatku VAT.
Zmiana w takim przypadku wynagrodzenia nie będzie wymagała zawarcia aneksu do umowy. 3.
Zamawiający przewiduje zmianę umowy dotyczącą jej zakresu oraz wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji wskazanej w §10 ust. 3. 4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia umowy,
wynikającą z działania tzw. siły wyższej lub konieczności prowadzenia badań archeologicznych
oraz działań wynikających z decyzji właściwych służb archeologicznych, uniemożliwiających
prowadzenie robót. 5. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia umowy o 30 dni
spowodowaną uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego. - par. 14 ust. 1: Wszelkie zmiany treści i
uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.szpital.osw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej, ul. Limanowskiego 20/22, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
30.05.2016 godzina 12:45, miejsce: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Limanowskiego
20/22, 63-400 Ostrów Wielkopolski, pokój nr 7 (Sekretariat) w Budynku Administracyjnym.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: 1. 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. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w
sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 2.
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących SIWZ. 3. Zamawiający przewiduje wizję lokalną. Wizja lokalna odbędzie
się dnia 19.05.2016 r. Zainteresowani proszeni są o zjawienie się w siedzibie Zamawiającego w
Sekretariacie Dyrekcji Szpitala, pokój nr 7 (Administracja), w godzinach 07:00 - 15:00. 4. Kryteria
oceny ofert: a) Cena: Proporcje matematyczne wg wzoru: C=Cmin / Cbad x Kp x Wc gdzie: C-ilość
punktów przyznana danemu kryterium Cmin-najniższa cena spośród cen wszystkich ofert Cbadcena badanej oferty Kp-współczynnik proporcjonalności=100 Wc-waga kryterium ceny=90% Przy
ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą
cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia. Oferta o najniższej cenie brutto-C=90 punktów,
pozostałe oferty-ilość punktów wyliczona według wzoru. b) Okres gwarancji: - do 36 miesięcy 0% - 48 miesięcy - 5% - 60 i więcej miesięcy - 10% Gdzie % rozumiemy jak pkt. Podstawą do
oceny będzie czasokres udzielanej gwarancji, zarówno dla wykonawców robót, jak i dostarczanych
materiałów i urządzeń, Wykonawca minimalnie może zaoferować okres gwarancji wynoszący 36
miesięcy. Jeżeli w składanej ofercie Wykonawca nie poda żadnego oferowanego okresu gwarancji,
to Zamawiający przyjmie, iż zaoferowano termin minimalny, tj. 36 miesięcy. Zamawiający nie
dopuszcza różnicowania okresu gwarancji dla poszczególnych prac i materiałów. 5. Wykonawca
może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot,

który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z powyższym, odpowiada solidarnie z
Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że
za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6. Dopuszcza się ujęcie w ofercie innych:
materiałów, urządzeń i technologii, niż podane w dodatkach do SIWZ, pod warunkiem
zaproponowania przez Wykonawcę: materiałów, urządzeń i technologii, które posiadają
właściwości i cechy, a także parametry techniczne oraz wymagania funkcjonalne i estetyczne, nie
gorsze, niż określone w dodatkach do SIWZ. W tej sytuacji Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca, który chce zastosować materiały, urządzenia i technologie inne od wskazanych
dodatkach do SIWZ wykazał ich równowartość poprzez przedłożenie stosownych dokumentów,
tzn.: pełne opisy techniczne rozwiązań równoważnych (typ, producent, dane katalogowe, DTR-ki)
wraz z niezbędnymi atestami i dokumentami dopuszczającymi stosowanie materiałów w
budownictwie oraz wykazać równoważność materiałów i urządzeń zamiennych poprzez
tabelaryczne porównanie podstawowych parametrów danego materiału lub urządzenia ze
wskazanym przez Zamawiającego w ofercie. 7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 1)
Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 10 % wartości ofertowej (brutto) w następujących formach:
pieniężnej, poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej, 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. Nr 42/2007, poz. 275 z późn. zm.). Zabezpieczenie Wykonawca wnosi w jednej z form
wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadku złożenia zabezpieczenia w formie
gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej, Zamawiający wymaga, aby w dokumencie znalazły się, co
najmniej równoważne zapisy zgodnie z dodatkiem nr 8 do SIWZ (wzór gwarancji
ubezpieczeniowej/bankowej). 2) Szczegółowe warunki i termin zwrotu lub zwolnienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone w wzorze umowy. 3)
Zabezpieczenie Wykonawca wnosi w jednej z form wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych - najpóźniej w dniu podpisania umowy. 8. Oferty zostaną otwarte w
Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ul. Limanowskiego 20/22 w Ostrowie Wielkopolskim
(63-400 Ostrów Wielkopolski), w pokoju nr 113 w Budynku Administracyjnym, dnia 30.05.2016 r.
o godz. 13:00..
IV.4.17) Czy 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

