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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:188891-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
2019/S 079-188891
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Legal Basis:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Szpital Wojewódzki 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 adresem podanym powyżej
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
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Modernizacja punktu sanitarnego w Poradni Ginekologicznej i punktu sanitarnego w Poradni Proktologicznej
oraz modernizacja brudowników w Szpitalu Rehabilitacyjnym
Numer referencyjny: SZW/SZP/35/2019

II.1.2)

Główny kod CPV
45215140
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja punktu sanitarnego w Poradni Ginekologicznej i punktu
sanitarnego w Poradni Proktologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu oraz modernizacja brudowników
w Szpitalu Rehabilitacyjnym Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu: Demontaż istniejącego wyposażenia
oraz części instalacji, Demontaż części ścianki, przekucia, Montaż nowych ścian działowych, Wykonanie
nowych instalacji i podejść instalacyjnych, Wykonanie nowych okładzin ścian, posadzek i wykończenia sufitów,
Obudowa szachtów i pionów w szczególności obudowa rury kanalizacyjnej Ø110, Demontaż, wymiana i montaż
nowych drzwi, Montaż wyposażenia, Demontaż / oczyszczenie okładzin ściennych posadzkowych i sufitowych,
Wykonanie nowych okładzin ścian, posadzek i wykończenia sufitów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
i zakres prac zawarty jest w projekcie wykonawczym oraz załącznikach do SIWZ, na zasadach określonych w
załączniku nr 4 do SIWZ - projekcie umowy.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 105 345.98 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Modernizacja punktu sanitarnego w Poradni Ginekologicznej i punktu sanitarnego w Poradni Proktologicznej
Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000

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 zamówienia jest modernizacja punktu sanitarnego w Poradni Ginekologicznej i punktu
sanitarnego w Poradni Proktologicznej:
Demontaż istniejącego wyposażenia oraz części instalacji
Demontaż okładzin ściennych posadzkowych i sufitowych
Demontaż części ścianki, przekucia.
Montaż nowych ścian działowych
Wykonanie nowych instalacji i podejść instalacyjnych
Wykonanie nowych okładzin ścian, posadzek i wykończeni sufitów
Obudowa szachtów i pionów w szczególności obudowa rury kanalizacyjnej ?110
Demontaż, wymiana i montaż nowych drzwi
Montaż wyposażenia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres prac zawarty jest w projekcie wykonawczym stanowiącym
załącznik do SIWZ, na zasadach określonych w załączniku nr 5 do SIWZ - wzór umowy.
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Zaleca się, aby przed przygotowaniem i złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej obszaru
stanowiącego teren budowy. Wizję lokalną przewidziano w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku), w
godzinach od 9:00 do 14:00. Zainteresowani Wykonawcy proszeni są o zgłoszenie wniosku dokonania wizji
lokalnej na adres e-mail: minska@lutycka.pl lub faks.: +48 618212359.
Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia zgodnie z w/w opisem i na zasadach
określonych we wzorze umowy.
Zastosowane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz w przedmiarze
robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych.
Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i
jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego
z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i
techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu
opisanego w dokumentacji Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne
opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Kierownika Budowy przy realizacji podobnych projektów / Waga: 25
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 45 200.49 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 10/06/2019
Koniec: 30/09/2019
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Modernizacja brudowników w Szpitalu Rehabilitacyjnym Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

23/04/2019
S79
https://ted.europa.eu/
TED

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3/7

Dz.U./S S79
23/04/2019
188891-2019-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

4/7

Szpital Rehabilitacyjny Poznań, ul. Uzdrowiskowa 2, POLSKA
II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja brudowników:
Demontaż istniejącego wyposażenia.
Demontaż / oczyszczenie okładzin ściennych posadzkowych i sufitowych
Wykonanie nowych okładzin ścian, posadzek i wykończenia sufitów
Demontaż, wymiana i montaż nowych drzwi
Montaż wyposażenia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres prac zawarty jest w projekcie wykonawczym stanowiącym
załącznik do SIWZ, na zasadach określonych w załączniku nr 4 do SIWZ - projekt umowy.
Zaleca się, aby przed przygotowaniem i złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej obszaru
stanowiącego teren budowy. Wizję lokalną przewidziano w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku), w
godzinach od 9:00 do 14:00. Zainteresowani Wykonawcy proszeni są o zgłoszenie wniosku dokonania wizji
lokalnej na adres e-mail: minska@lutycka.pl lub faks.: +48 618212359.
Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia zgodnie z w/w opisem i na zasadach
określonych we wzorze umowy.
Zastosowane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz w przedmiarze
robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych.
Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i
jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego
z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i
techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu
opisanego w dokumentacji Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne
opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Kierownika Budowy przy realizacji podobnych projektów / Waga: 25
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 60 145.49 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 10/06/2019
Koniec: 30/09/2019
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

23/04/2019
S79
https://ted.europa.eu/
TED

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4/7

Dz.U./S S79
23/04/2019
188891-2019-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

5/7

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.
Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument
Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy

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.
Oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby
tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 3
do SIWZ, w zakresie zgodnym z oświadczeniem wstępnym zawartym w Jednolitym Dokumencie.
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:
Zamawiający wymaga aby na etapie zawarcia umowy, Wykonawca z którym zamawiający zawsze umowę,
przekazał kserokopię polisy wraz z dowodem potwierdzającym jej opłacenie.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
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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: 03/06/2019
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
Oferta musi zachować ważność do: 02/08/2019

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 03/06/2019
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:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: zad. częściowe nr 1 - 1 300 PLN; zad. częściowe nr
2 - 1 800 PLN.
2. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia w wysokości 10 % całkowitej ceny podanej w ofercie.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
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VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/04/2019
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