
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia (jeżeli dotyczy):  

http://www.szpitallapy.pl 

 

Ogłoszenie nr 12093 - 2017 z dnia 2017-01-20 r.  

Łapy: Wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj, wybuduj, 
wyposa  przy realizacji inwestycji pn. „Budowa Budynku Szpitala (w 

ramach rozbudowy istniej cego), w zakresie Bloku Operacyjnego, Oddziału 
Chirurgicznego, OAIT, Centralnej Sterylizatorni i Pracowni Endoskopii” na 

rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach 

przy ul. Korczaka 23 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze rodków Unii 

Europejskiej  

nie  

 

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mog  ubiegać si  wył cznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalno ć, lub działalno ć ich wyodr bnionych organizacyjnie jednostek, 

które b d  realizowały zamówienie, obejmuje społeczn  i zawodow  integracj  osób 

b d cych 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: ZAMAWIAJ CY 

Post powanie przeprowadza centralny zamawiaj cy  

nie  

Post powanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj cy powierzył/powierzyli 

 

http://www.szpitallapy.pl/


przeprowadzenie post powania  

nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj cy powierzył/powierzyli 

prowadzenie post powania: 

Post powanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj cych 

nie  

 

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:  

 

Post powanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj cymi z innych pa stw 

członkowskich Unii Europejskiej  

nie  

W przypadku przeprowadzania post powania wspólnie z zamawiaj cymi z innych 

pa stw członkowskich Unii Europejskiej – maj ce zastosowanie krajowe prawo 

zamówie  publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, 

krajowy numer identyfikacyjny 5064480400000, ul. ul. Korczaka  23, 18100   Łapy, woj. 

podlaskie, państwo Polska, tel. 085 814 24 38, e-mail szpital_lapy@bk.home.pl, faks 085 

814 24 82.  

Adres strony internetowej (URL): www.szpitallapy.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej 

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 bezpo redni dost p do dokumentów z post powania mo na 

uzyskać pod adresem (URL) 

nie  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona b dzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  

tak  

www.szpitallapy.pl 

 

Dost p do dokumentów z post powania jest ograniczony - wi cej informacji mo na 

uzyskać pod adresem  

nie  

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w post powaniu nale y przesyłać: 

Elektronicznie 

nie  

adres  

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

post powaniu w inny sposób: 

nie  

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

post powaniu w inny sposób: 

tak  

Inny sposób:  

w formie pisemnej 

Adres:  



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, sekretariat (pok. nr 109, 

budynek Administracji), 18-100 Łapy, ul. Korczaka 23 

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz dzi i urz dze  lub formatów 

plików, które nie s  ogólnie dost pne 

nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: Wykonanie robót budowlanych 

w systemie zaprojektuj, wybuduj, wyposaż przy realizacji inwestycji pn. „Budowa Budynku 

Szpitala (w ramach rozbudowy istniejącego), w zakresie Bloku Operacyjnego, Oddziału 

Chirurgicznego, OAIT, Centralnej Sterylizatorni i Pracowni Endoskopii” na rzecz 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach przy ul. Korczaka 23 

Numer referencyjny: IZS/Ł/01/01/17 

Przed wszcz ciem post powania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  

nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane  

II.3) Informacja o mo liwo ci składania ofert cz ciowych 

Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

 

 

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 - okre lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usług  lub roboty budowlane: Wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj, 

wybuduj, wyposaż przy realizacji inwestycji pn. „Budowa Budynku Szpitala (w ramach 



rozbudowy istniejącego), w zakresie Bloku Operacyjnego, Oddziału Chirurgicznego, OAIT, 

Centralnej Sterylizatorni i Pracowni Endoskopii” na rzecz Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach przy ul. Korczaka 23. Zamówienie należy wykonać 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia na warunkach określonych w załączonym do niej projekcie umowy. 

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 

Dodatkowe kody CPV:71200000-0, 71000000-8, 71220000-6, 71221000-3, 71223000-7, 

71247000-1, 71300000-1, 71320000-7, 45100000-8, 45215100-8, 45300000-0, 45400000-1, 

33100000-1 

II.6) Całkowita warto ć zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów) 

 

II.7) Czy przewiduje si  udzielenie zamówie , o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie  

II.8) Okres, w którym realizowane b dzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów: 

data zakończenia: 30/09/2018 

 

II.9) Informacje dodatkowe:  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST POWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre lonej działalno ci 



zawodowej, o ile wynika to z odr bnych przepisów 

Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolno ć techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że: 1) w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie, wykonał co najmniej dwa razy w systemie „zaprojektuj i wybuduj” robotę 

budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie lub modernizacji obiektu szpitalnego, w 

tym co najmniej jeden raz obiektu szpitalnego z blokiem operacyjnym i centralną 

sterylizatornią, każdy obiekt o powierzchni minimum 1.300,00 m2 i wartości robót 

budowlanych minimum 10.000.000,00 zł brutto dla jednego obiektu i 5.000.000,00 zł brutto 

dla drugiego obiektu, i 2) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwa razy 

usługę projektową polegającą na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej 

dotyczącej budowy lub rozbudowy, lub przebudowy obiektu szpitalnego, w tym co najmniej 

jeden raz dla obiektu szpitalnego z blokiem operacyjnym i centralną sterylizatornią, każdy 

obiekt o powierzchni minimum 1.300,00 m2. 3) dysponuje lub będzie dysponował osobami, 

które zamierza skierować do realizacji zamówienia, tj.: a) min. 1 osobą, której Wykonawca 

zamierza powierzyć pełnienie funkcji kierownika budowy, posiadającą: uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – 

budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż 

Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach 

członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a 

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.). oraz 

Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), przynajmniej 5-

letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika budowy, w tym w kierowaniu 



co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie, lub 

modernizacji obiektu szpitalnego o powierzchni minimum 1.300,00 m2; b) min. 1 osobą, 

której Wykonawca zamierza powierzyć pełnienie funkcji kierownika robót sanitarnych, 

posiadającą: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im 

uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii 

Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu 

(EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji 

Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 

2016 r. poz. 290 z późn. zm.). oraz Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 

2016 r. poz. 65), minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika 

robót sanitarnych, w tym w kierowaniu robotami sanitarnymi przy budowie lub rozbudowie, 

lub modernizacji co najmniej jednego obiektu szpitalnego o powierzchni minimum 1.300,00 

m2; c) min. 1 osobą, której Wykonawca zamierza powierzyć pełnienie funkcji kierownika 

robót elektrycznych, posiadającą: uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia 

nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, 

państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – 

stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, 

zgodnie z art. 12a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 

z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 

65), minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót 

elektrycznych, w tym w kierowaniu robotami elektrycznymi przy budowie lub rozbudowie, 

lub modernizacji co najmniej jednego obiektu szpitalnego o powierzchni minimum 1.300,00 

m2; d) min. 1 osobą, której zamierza powierzyć pełnienie funkcji projektanta w specjalności 

architektonicznej, posiadającą: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 

architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż 



Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach 

członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a 

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz 

Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), minimum 5-

letnie doświadczenie zawodowe jako projektant w specjalności architektonicznej, w tym 

opracował co najmniej jeden projekt budowlany i wykonawczy w zakresie branży 

architektonicznej dla budowy lub rozbudowy, lub modernizacji obiektu szpitalnego wraz z 

blokiem operacyjnym i centralną sterylizacją o powierzchni minimum 1.300,00 m2; e) min. 

1 osobą, której zamierza powierzyć pełnienie funkcji projektanta w specjalności 

konstrukcyjno - budowlanej, posiadającą: uprawnienia budowlane do projektowania w 

specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia 

nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, 

państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – 

stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, 

zgodnie z art. 12a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 

290 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 

65), minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe jako projektant w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej, w tym opracował co najmniej jeden projekt budowlany i 

wykonawczy w zakresie branży konstrukcyjno - budowlanej dla budowy lub rozbudowy, 

lub modernizacji obiektu szpitalnego wraz z blokiem operacyjnym i centralną sterylizacją o 

powierzchni minimum 1.300,00 m2; f) min. 1 osobą, której zamierza powierzyć pełnienie 

funkcji projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych, 

posiadającą: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż 

Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej,państwach 

członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a 



Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.). 

oraz Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), 

minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe jako projektant w specjalności instalacyjnej 

w zakresie instalacji sanitarnych, w tym opracował co najmniej jeden projekt budowlany i 

wykonawczy w zakresie branży sanitarnej dla budowy lub rozbudowy, lub modernizacji 

obiektu szpitalnego wraz z blokiem operacyjnym i centralną sterylizacją o powierzchni 

minimum 1.300,00 m2; g) min. 1 osobą, której zamierza powierzyć pełnienie funkcji 

projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, 

posiadającą: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń 

lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach 

członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o 

wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 

Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe jako 

projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, w tym 

opracował co najmniej jeden projekt budowlany i wykonawczy w zakresie branży 

elektrycznej dla budowy lub rozbudowy, lub modernizacji obiektu szpitalnego wraz z 

blokiem operacyjnym i centralną sterylizacją o powierzchni minimum 1.300,00 m2. h) min. 

1 osobą, której zamierza powierzyć pełnienie funkcji technologa medycznego, posiadającą 

studia podyplomowe w zakresie projektowania obiektów szpitalnych. 

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:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 



III.2.2) Zamawiaj cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp tak  

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)  

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ O WIADCZE  SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC  W CELU 

WST PNEGO POTWIERDZENIA, E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU 

ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POST POWANIU ORAZ SPEŁNIA 

KRYTERIA SELEKCJI  

O wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

post powaniu  

tak  

O wiadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  

nie  

III.4) WYKAZ O WIADCZE  LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWC  W POST POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

odpis 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 Prawo 

zamówień publicznych 

III.5) WYKAZ O WIADCZE  LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWC  W POST POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POST POWANIU: 

a) wykaz 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; b) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 

rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te 

usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; c) wykaz osób, 

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, 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 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ O WIADCZE  LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWC  W POST POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

karty katalogowe, foldery, certyfikaty, deklaracje zgodności, deklaracje CE, atesty PZH, itp. 

dokumenty potwierdzające, że zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia i sprzęt 

medyczny spełniają wymagania Zamawiającego określone dla tych urządzeń i sprzętu 

medycznego w wykazie stanowiącym załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz kartach technicznych dotyczących tych urządzeń i sprzętu stanowiących 



załącznik nr 5a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz, że spełniają 

standardy i normy wymagane dla tych urządzeń i sprzętu obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  

Wykonawca, który polega na zdolnościach 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. Treść dokumentu 

lub dokumentów mających potwierdzić, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz 

celem dokonania oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do ich zasobów, powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na: a) 

zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania 

zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) zakres i 

okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, d) czy podmiot, na 

zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą. 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiaj cy da wniesienia wadium: 

tak,  

Informacja na temat wadium  

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 150 000,00 PLN (słownie: sto 

pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

 

IV.1.3) Przewiduje si  udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 

nie  

 

IV.1.4) Wymaga si  zło enia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub doł czenia 



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 si  zło enia 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 zostan  zaproszeni do udziału w 

post powaniu  

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  

Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 



Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

nie  

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

nie  

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie  

Nale y wskazać elementy, których warto ci b d  przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje si  ograniczenia co do przedstawionych warto ci, wynikaj ce z opisu 

przedmiotu zamówienia: 

nie  

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:  

Aukcja wieloetapowa  

etap nr czas trwania etapu 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 



następnego etapu: nie  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie 

cena 60 

doświadczenie osób wyznaczonych do kierowania budową i robotami 
budowlanymi 

20 

doświadczenie osób wyznaczonych do opracowania dokumentacji projektowej 20 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

tak  

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 nie  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie  

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: nie  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

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:  

nie  

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:  

Licytacja wieloetapowa  

etap nr czas trwania etapu 



 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu: nie  

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:  

zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia 

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, do dnia podpisania Umowy, wniesie 

zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości stanowiącej 2 % ceny 

ofertowej. Część zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 70 % wartości 

całego zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez 

Wykonawcę zrealizowanego w całości przedmiotu zamówienia i uznania go przez 

Zamawiającego za należycie wykonany. Pozostała część zabezpieczenia, tj. 30 % ogólnej 

wartości zostanie zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, 

tj. po upływie 5 lat licząc od dnia protokolarnego odbioru końcowego robót. 

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje si  istotne zmiany postanowie  zawartej umowy w stosunku do tre ci 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

Dopuszcza się możliwość wprowadzenia następujących zmian postanowień zawartej 

Umowy w stosunku do treści oferty: 1) zmiany, o których mowa w § 5 ust. 4 i 5, § 7 ust. 3 - 

7, § 11 ust. 3 - 6, § 12 ust. 3 - 8 i § 14 ust. 3 projektu umowy, 2) zmiany dotyczą realizacji 

dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych 

zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie 



następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów 

ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub 

interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia 

podstawowego, b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 

zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 

50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 3) zostały spełnione łącznie 

następujące warunki: a) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, 

których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość 

zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie; 4) 

Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a) 

w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie 

pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, b) w wyniku przejęcia przez 

Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; 5) łączna 

wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 

11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 15 % wartości zamówienia 

określonej pierwotnie w umowie. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

 

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

 

rodki słu ce ochronie informacji o charakterze poufnym 

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

post powaniu:  

Data: 06/02/2017, godzina: 11:00,  

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  

> polski 

IV.6.3) Termin zwi zania ofert : okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) Przewiduje si  uniewa nienie post powania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegaj cych zwrotowi rodków z pomocy udzielonej przez pa stwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być 

przeznaczone na sfinansowanie cało ci lub cz ci zamówienia: nie  

IV.6.5) Przewiduje si  uniewa nienie post powania o udzielenie zamówienia, je eli 

rodki słu ce sfinansowaniu zamówie  na badania naukowe lub prace rozwojowe, 

które zamawiaj cy zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie cało ci lub cz ci 

zamówienia, nie zostały mu przyznane nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 06 lutego 2017 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego 

w pokoju 105 (sala konferencyjna - budynek Administracji). 

 

 


