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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:309415-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Wołomin: Roboty budowlane
2020/S 127-309415

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
Krajowy numer identyfikacyjny: pl
Adres pocztowy: ul. Gdyńska 1/3
Miejscowość: Wołomin
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 05-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: sekcja zamówień publicznych i zaopatrzenia
E-mail: zamowienia@szpitalwolomin.pl 
Tel.:  +48 227633209
Faks:  +48 227633135
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalwolomin.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.szpitalwolomin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: szpital

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
„Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie”.
Numer referencyjny: ZAM/14/2020
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II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania budowa i rozbudowy Szpitala w Wołominie, obejmująca 
budowę budynku A (stan surowy zamknięty wraz z elewacją oraz instalacjami kondygnacji piwnicy), tunelu 
komunikacyjnego, budowę rozdzielni elektrycznej oraz budowę budynku B (wykonanie wszystkich robót 
budowlanych wraz z kompletnym wyposażeniem) oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
33100000 Urządzenia medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin, POLSKA, woj. 
mazowieckie

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania budowa i rozbudowy Szpitala w Wołominie, obejmująca 
budowę budynku A (stan surowy zamknięty wraz z elewacją oraz instalacjami kondygnacji piwnicy), tunelu 
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komunikacyjnego, budowę rozdzielni elektrycznej oraz budowę budynku B (wykonanie wszystkich robót 
budowlanych wraz z kompletnym wyposażeniem) oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
a) budowę budynku A:
— wraz z instalacjami dla kondygnacji -1: elektryczną, wentylacyjną, grzewczą, chłodniczą, klimatyzacyjną, 
wodno-kanalizacyjną,
— pozostałe kondygnacje budynku A stan surowy zamknięty;
b) budowę stacji transformatorowej z zasilaniem;
c) budowę agregatorowni;
d) budowę tunelu komunikacyjnego;
e) budowę budynku B wraz z instalacjami: gazów medycznych, elektryczną, grzewczą i chłodniczą, klimatyzacji, 
wentylacji mechanicznej, wodno-kanalizacyjną;
f) budowę sieci teletechnicznych;
g) budowę dróg wewnętrznych (przebudowa dróg i chodników, budowa parkingów);
h) budowę przyłączy wodno-kanalizacyjnych;
i) dostawę sprzętu i wyposażenia (wraz z usadowieniem, instalacją oraz uruchomieniem i szkoleniem obsługi) – 
budynek B;
j) dostawę sprzętu i wyposażenia (wraz z usadowieniem, instalacją oraz uruchomieniem i szkoleniem obsługi) – 
kondygnacja -1 budynek A;
k) przygotowanie dokumentacji powykonawczej i dokumentów koniecznych do uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie wykonanego zadania inwestycyjnego wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego 
pozwolenia na użytkowanie obiektu.
Parametry budynku „A”:

— powierzchnia zabudowy 2 767,71 m2,

— powierzchnia użytkowa – poziom piwnic 2 109,43 m2.
Parametry budynku „B”:

— powierzchnia zabudowy 1 685,63 m2,

— powierzchnia użytkowa: 4 638,55 m2.
Uwaga
Szczegółowy opis zamówienia został przedstawiony w części III SIWZ, którą stanowią: dokumentacja 
projektowa (część opisowa, część rysunkowa, zestawienia), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, zestawienie wyposażenia i sprzętu, przedmiary robót pozwolenie na budowę.
Przedmiot zamówienia nie obejmuje rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku Szpitala, instalacji 
elektrycznych i sanitarnych oraz wyposażenia części nadziemnej budynku A, likwidacji fragmentu linii n.n., 
oświetlenia terenu i linii teletechnicznej, rozbiórki schodów zewnętrznych do istniejącego budynku.
Źródła finansowania zadania objętego przedmiotem zamówienia:
— dotacja ze środków Powiatu Wołomińskiego,
— środki własne Zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2023
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę w wadium w wysokości: 500 000,00 PLN 
(słownie: pięćset tysięcy złotych).

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy zamówienia obejmujące swoim zakresem 
budowę i/lub przebudowę i/lub rozbudowę budynku/budynków o wartości danego zamówienia nie mniejszej niż 
40 000 000 PLN brutto.
Przez wykonanie zamówienia należy rozumieć wystawienie co najmniej świadectwa przejęcia (dla kontraktów 
realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie protokołu odbioru robót lub równoważnego 
dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się świadectwa przejęcia).
W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż 
PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) 
obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w 
danym dniu brak średniego kursu NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z dnia następnego;
2) dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, posiadającymi n/w uprawnienia i doświadczenie:
a) ekspert 1 – kierownik budowy posiadający:
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 
ograniczeń,
— minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji 
kierownika robót budowlanych lub kierownika budowy,
— musi posiadać w swoim doświadczeniu zawodowym co najmniej dwa zadania polegające na pełnieniu funkcji 
kierownika budowy, przez okres co najmniej 12 miesięcy, na zadaniu inwestycyjnym obejmującym zakresem 
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budowę i/lub przebudowę i/lub rozbudowę budynku/budynków o wartości robót co najmniej 40 000 000 PLN 
brutto;
b) ekspert nr 2 – kierownik robót sanitarnych posiadający:
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
— minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w nadzorowaniu lub 
kierowaniu robotami w zakresie branży sanitarnej,
— musi posiadać w swoim doświadczeniu zawodowym co najmniej dwa zadania polegające na pełnieniu funkcji 
kierownik robót sanitarnych, przez okres co najmniej 12 miesięcy, na zadaniu inwestycyjnym obejmującym 
zakresem budowę i/lub przebudowę i/lub rozbudowę budynku/budynków o wartości robót co najmniej 40 000 
000 PLN brutto;
c) ekspert nr 3 – kierownik robót elektrycznych posiadający:
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
— minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w nadzorowaniu lub 
kierowaniu robotami w zakresie branży elektrycznej,
— musi posiadać w swoim doświadczeniu zawodowym co najmniej dwa zadania polegające na pełnieniu funkcji 
kierownik robót elektrycznych, przez okres co najmniej 12 miesięcy, na zadaniu inwestycyjnym obejmującym 
zakresem budowę i/lub przebudowę i/lub rozbudowę budynku/budynków o wartości robót co najmniej 40 000 
000 PLN brutto;
d) ekspert nr 4 – kierownik robót telekomunikacyjnych posiadający:
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
— minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w nadzorowaniu lub 
kierowaniu robotami w zakresie branży telekomunikacyjnej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Uwaga:
1) Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia ww. funkcji ze sobą.
2) Kierownicy budowy i robót, o których mowa wyżej powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie 
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
3) Dopuszcza się posiadanie uprawnień odpowiadających wskazanym wyżej uprawnieniom budowlanym 
wydanym na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa polskiego (zgodnie z art. 104 ustawy – 
Prawo budowlane).
4) W zakresie wykazania posiadania wymaganych uprawnień budowlanych, dopuszcza się odpowiadające 
im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, 
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z zastrzeżeniem art. 12a 
ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2272 z 
późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 
budownictwa (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1725 ze zm.).

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
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W związku z brzmieniem art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany 
planowanej daty rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia, w przypadku braku możliwości podpisania umowy przed datą 
rozpoczęcia wskazaną w pkt 8.1 SIWZ.
Pozostałe możliwości i warunki zmiany umowy zostały zawarte we wzorze Umowy stanowiącym część II SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/08/2020
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 19/08/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego. Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. 
Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin, POLSKA, woj. mazowieckie, pokój nr 20

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli 
lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przepisów 
wykonawczych jak też postanowień SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy 
Pzp – odwołanie oraz skarga. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują 
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt ustawy Pzp.
2. Odwołanie:
1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany 
na podstawie ustawy Pzp.
2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w 
postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.
3) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w 
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
4) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy 
Pzp albo w terminie 15 dni jeśli zostało przesłane w inny sposób.
5) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w 
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terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
6) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w przypadku zamówień w terminie 10 
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu, należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
7) Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie 
przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w 
terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
8) Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 180–192 ustawy Pzp.
3. Skarga do sądu
1) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
2) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
3) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 4) Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu 
uregulowane zostały w art. 198a–198g ustawy Pzp.
4. Środki ochrony prawnej, przysługują podmiotom określonym w art. 179 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/06/2020
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