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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:182345-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
2019/S 077-182345
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Legal Basis:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
SzpitalWojewódzki w Poznaniu
000292209
Juraszów 7/19
Poznań
60-479
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Mińska
E-mail: zaopatrzenie@lutycka.pl
Kod NUTS: PL415
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lutycka.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://e-propublico.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Szpital Wojewódzki w Poznaniu
ul. Juraszów 7-19
Poznań
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Mińska
Tel.: +48 618212359
E-mail: minska@lutycka.pl
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lutycka.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://e-propublico.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
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Zdrowie
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Remont rozdzielni nn-0,4 kV w stacji transformatorowej MST 558 w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu
Numer referencyjny: SZW/SZP/34/2019

II.1.2)

Główny kod CPV
45311100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem Robót będących tematem niniejszego opracowania są roboty w zakresie instalacji elektrycznych
w ramach remontu rozdzielni nn-0,4 kV w stacji transformatorowej MST-558 na terenie Szpitala Wojewódzkiego
w Poznaniu w zakresie pełnej realizacji budowlanej ww. obiektu i oddania go do użytku zgodnie z dokumentacją
projektową, SIWZ ogłoszoną przez Zamawiającego w ramach procedury przetargowej, a także ogólnie
obowiązującym prawem PL i EU, polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz znajomością sztuki
budowlanej. Zamawiający wymaga zatrudnienia wszystkich osób wykonujących realizację przedmiotu
zamówienia na umowie o pracę – potwierdzonych oświadczeniem.
Zaleca się dokonanie wizji lokalnej obszaru stanowiącego teren budowy. Wizję lokalną przewidziano od
poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00. Zgłoszenie wniosku dokonania wizji lokalnej na adres email: minska@lutycka.pl lub faks: +48 618212359.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 661 232.31 PLN

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

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7-19, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem Robót będących tematem niniejszego opracowania są roboty w zakresie instalacji elektrycznych
w ramach remontu rozdzielni nn-0,4 kV w stacji transformatorowej MST-558 na terenie Szpitala Wojewódzkiego
w Poznaniu w zakresie pełnej realizacji budowlanej ww. obiektu i oddania go do użytku zgodnie z dokumentacją
projektową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszoną przez Zamawiającego w ramach
procedury przetargowej, a także ogólnie obowiązującym prawem polskim i europejskim, polskimi normami
technicznymi i branżowymi oraz znajomością sztuki budowlanej.
Zamawiający wymaga zatrudnienia wszystkich osób wykonujących realizację przedmiotu zamówienia na
umowie o pracę – potwierdzonych oświadczeniem.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 661 232.31 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/08/2019
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

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:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie
spełnia/nie spełnia.
Dokumenty wymagane na etapie składania wniosków:
Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:
Jednolity europejski dokument zamówienia
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego
Oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy
Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na
zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej.
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Zamawiający wymaga zatrudnienia wszystkich osób wykonujących realizację przedmiotu zamówienia na
umowie o pracę – potwierdzonych oświadczeniem.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 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: 24/05/2019
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
Data: 24/05/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Siedzibie Zamawiającego, pokój nr 220, Biblioteka

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
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polska
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VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polska

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/04/2019
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