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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:368540-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Wołomin: Roboty budowlane
2019/S 150-368540

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

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

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
pl
ul. Gdyńska 1/3
Wołomin
05-200
Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Głowińska
Tel.:  +48 227633209
E-mail: zamowieniapubliczne@szpitalwolomin.pl 
Faks:  +48 227633135
Kod NUTS: PL
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://miniportal.uzp.gov.pl

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/07-B/2019

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:zamowieniapubliczne@szpitalwolomin.pl
www.szpitalwolomin.pl
www.szpitalwolomin.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl
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45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem
niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.
Inwestycja - Budowa i rozbudowa Szpitala w Wołominie, obejmująca budowę części podziemnej budynku
A, tunelu komunikacyjnego, budowę rozdzielni elektrycznej oraz budowę budynku B wraz z uzyskaniem
pozwolenia na użytkowanie.
2. UWAGA: Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia,
informacje dotyczące podstaw wykluczenia wykonawców oraz wykaz oświadczeń składanych przez
Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu zawarto w Sekcji III.1.1) ogłoszenia, a informacje dotyczące oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp zawarto w Sekcji III.1.2)
ogłoszenia.

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
45200000
45300000
45210000
45400000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska, województwo mazowieckie, Wołomin

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację I etapu inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa Szpitala
Powiatowego SZPZOZ w Wołominie przy ul. Gdyńskiej 1/3 na działce nr 118, obręb 12, Kategoria XI, PKOB –
Klasa 1264 Budynki Szpitali i Zakładów Opieki Zdrowotnej”.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje, w szczególności:
1) wykonanie konstrukcji budynku „A” do poziomu „0” w technice betonu wodoszczelnego „biała wanna”. Należy
wykonać tymczasowe zabezpieczenia konstrukcji stropu nad poziomem -1 oraz pomieszczeń piwnic przed
negatywnym oddziaływaniem środowiska zewnętrznego;
2) wykonanie robót w budynku „A” związanych z wykonaniem i uruchomieniem węzła cieplnego i rozdzielni
niskiego napięcia, umożliwiających zasilanie budynku B i niezbędnych dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na
użytkowanie dla budynku B i części budynku A;
3) wykonanie konstrukcji łącznika w technice betonu wodoszczelnego, z przeprowadzeniem robót
wykończeniowych;
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4) wykonanie całej konstrukcji wraz z robotami wykończeniowymi budynku „B” oraz instalacjami: gazów
medycznych, instalacją elektryczną, grzewczą, chłodniczą, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej oraz wodno-
kanalizacyjną, z realizacją części podziemnej w technice betonu wodoszczelnego „biała wanna”;
5) wybudowanie rozdzielni elektrycznej – w budynku Agregatorowni;
6) wykonanie sieci teletechnicznych;
7) wykonanie dróg wewnętrznych;
8) wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych;
9) 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 2 121,42 m2;
PARAMETRY BUDYNKU „B”

Powierzchnia zabudowy 1 685,63 m2;

Powierzchnia całkowita 5 324,96 m2;

Powierzchnia użytkowa: 4 638,55 m2;

Kubatura 18 545,87 m3

UWAGA
Szczegółowy opis zamówienia został przedstawiony w Części III SIWZ, którą stanowią: dokumentacja
projektowa (część opisowa, część rysunkowa), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz pozwolenie na budowę.
3. Data wskazana jako początek okresu obowiązywania zamówienia w Sekcji II.2.7) ogłoszenia o zamówieniu
jest datą planowaną i może ulec zmianie.
4. Za datę wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia uznaje się datę odbioru końcowego
stwierdzoną w protokole odbioru (wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie).
5. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
Wysokość wadium wynosi 450.000,00 zł (PLN). Okres ważności wadium winien obejmować okres związania
ofertą. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium znajdują się w Części I SIWZ - pkt.12.
6. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 ustawy
pzp.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Kierownika Budowy / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na wykonane roboty / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/01/2020
Koniec: 30/03/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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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
Szczegółowy opis kryteriów oraz zasad przyznawania punktów znajduje się w Części I SIWZ – pkt. 22.
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.

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/w zakresie.
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają
warunki udziału w postępowaniu.
II. Podstawy wykluczenia Wykonawców: art.24 ust.1 pkt 12-23 oraz art.24 ust.5 pkt 1 i 8 ustawy pzp.
III. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełniania
warunków udziału w postępowaniu i kwestii podstaw wykluczenia. Oświadczenie składane jest na formularzu
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59
ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE w postaci elektronicznej, opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Jednolity dokument stanowi odpowiednio załącznik nr 2 do SIWZ.
2. 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 składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument 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 oraz brak podstaw wykluczenia.
IV. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art.24
ust.1 pkt 23 ustawy pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w pkt.19.6 SIWZ oraz w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o
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przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23
ustawy pzp stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców w/w oświadczenie składa
każdy Wykonawca.
V. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może
podlegać wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt 12-23 i ust.5 pkt 1 i 8 ustawy pzp.
VI. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ust.1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
VII. Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony.
VIII. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w
postępowaniu określone w sekcji III.1.2) i III.1.3) ogłoszenia, Wykonawcy mogą spełniać łącznie, z tym, że
w zakresie warunku dotyczącego doświadczenia wykonawcy (sekcja III.1.3) pkt.I.1) ogłoszenia) warunek
zostanie uznany za spełniony, gdy przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia wykaże się wymaganym doświadczeniem. W tym przypadku niedopuszczalne jest sumowanie
robót budowlanych realizowanych przez różnych Wykonawców w celu wykazania posiadania wymaganego
doświadczenia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
I. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości
co najmniej 9.000.000,00 zł.
II. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (w zakresie braku
podstaw do wykluczenia):
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu;
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 Pzp;
e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
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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– (wzór oświadczenia zawarty jest w Załączniku nr 5 do SIWZ);
f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się̨ o zamówienia publiczne– (wzór oświadczenia zawarty jest w Załączniku nr 5 do SIWZ);
g) 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 2016 r. poz.716)– (wzór
oświadczenia zawarty jest w Załączniku nr 5 do SIWZ).
Uwaga: Zamawiający wezwie wykonawcę, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art.22a ustawy pzp (gdy złożona przez niego oferta zostanie oceniona najwyżej), do
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych powyżej w pkt a-g.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
III. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt.II powyżej:
a) 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 ustawy pzp-wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
b) lit.b, c, d –składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
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-wystawiony nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości-wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
IV. 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 pkt.III., 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 sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Terminy wystawienia dokumentów, określone w pkt.III. stosuje się.
V. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w
pkt.II.lit.a), składa dokument, o którym mowa w pkt.III.lit.a), w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 14 i 21
ustawy pzp. 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. Terminy wystawienia dokumentów
określone w pkt.III. stosuje się.
VI. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
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dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 pkt.1 ustawy Pzp - 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.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów,
o których powyżej, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w
art. 26 ust. 2c ustawy Pzp.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
I. 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 dwa zamówienia polegające na budowie i/lub
przebudowie i/lub rozbudowie budynku/budynków o wartości zamówienia nie mniejszej niż 20.000.000 zł brutto
każde.
Zakres każdego zamówienia winien obejmować co najmniej: roboty konstrukcyjne, roboty wykończeniowe,
instalacje elektryczne, instalacje branży sanitarnej.
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).
2) dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, posiadającymi n/w uprawnienia i doświadczenie:
a) Ekspert 1 - Kierownik budowy posiadający:
— uprawnienia budowlane do kierownia robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń,
— min 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 jedno zadanie polegające na pełnieniu
funkcji Kierownika Budowy, 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
20.000.000 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,
— min 3-letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w nadzorowaniu lub
kierowaniu robotami w zakresie branży sanitarnej.
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,
— min 3-letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w nadzorowaniu lub
kierowaniu robotami w zakresie branży elektrycznej.
d) Ekspert nr 4 - Kierownik robót telekomunikacyjnych posiadający:
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
— min 3-letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w nadzorowaniu lub
kierowaniu robotami w zakresie branży telekomunikacyjnej.
UWAGA:
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1) Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia w/w funkcji ze sobą.
2) Kierownicy budowy i robót, o których mowa wyżej powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie
z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.z 2018r.,poz.1202 ze zm.) oraz rozp. Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. (Dz.U. z 2014r.,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 1994r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2018r.,poz.2272 ze zm.) oraz ustawy z
dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z
2016r.poz.1725 ze zm.).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
IV. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 pkt.1 ustawy Pzp:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż̨ 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, są̨ referencje bądź̨ 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 uzyskać̨ tych dokumentów – inne dokumenty (wzór-Zał.
3 do SIWZ);
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór-Zał. 4
do SIWZ);
II. 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 podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, z tym, że w przypadku polegania na
doświadczeniu, o którym mowa w pkt. Sekcji III.1.3) pkt.I.1) ogłoszenia, podmiot trzeci musi posiadać
wymagane w tym punkcie doświadczenie. W tym przypadku niedopuszczalne jest sumowanie robót
budowlanych realizowanych przez różne podmioty w celu wykazania posiadania wymaganego doświadczenia.
III. 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. Zobowiązanie (lub inny dokument potwierdzający udostępnienie zasobów przez inne
podmioty) winno być złożone wraz z ofertą.
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IV. Zamawiający oceni, 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 zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art.24 ust.1 pkt 13-22 i ust.5 pkt 1 i 8 ustawy pzp.
V. 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.
VI. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach
niż (zł) 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.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy oraz wszelkie okoliczności zmiany umowy określone zostały w
Części II SIWZ – wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Termin płatności faktur - 60 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie

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: 16/09/2019
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
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Data: 16/09/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Gdyńska 1/3, budynek Stacji Dializ
– sala konferencyjna.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. W otwarciu ofert mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani.

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
I. Informacje ogólne
1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@szpitalwolomin.pl 
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać
konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany,
wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych
kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie
korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
II. Na potrzeby oceny ofert, Oferta musi zawierać:
a) Formularz Oferty sporządzony wg załącznika nr 1 do SIWZ,
b) Dokument/y (JEDZ), wg załącznika nr 2 do SIWZ
c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa
pełnomocnik,
d) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (lub inny dokument potwierdzający udostępnienie zasobów przez inne
podmioty) – jeżeli dotyczy,
e) Dokument potwierdzający wniesienie wadium.
III. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego
na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Adres skrytki podawczej ePUAP: /SZPZOZ/skrytka
Szczegółowe informacje na temat złożenia oferty zostały określone w Części I SIWZ – pkt 17.
IV. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych,
zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub
dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku
obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.
V. Szczegółowe informacje na temat oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawców na
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia zostały określone
w Części I SIWZ – pkt.11.
VI. Termin dwóch miesięcy określony w Sekcji IV.2.6) ogłoszenia należy rozumieć jako 60 dni liczone od
ustalonej daty składania ofert.

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:sekretariat@szpitalwolomin.pl
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VII. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe
informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającego
pod adresem: www.szpitalwolomin.pl
VIII. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul.
Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin, Tel. 22-76-33-100, e-mail: sekretariat@szpitalwolomin.pl 
• zgodnie z art.37 ust.1 lit.a) RODO, administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się
kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: Dariusz Skowera, e-mail: d.skowera@odoconsulting.pl 
(całość zapisu klauzuli informacyjnej z art.13 RODO znajduje się w pkt.27 SIWZ).

VI.4) Procedury odwoławcze

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

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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 terminie
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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
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/08/2019
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