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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:264320-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Bytom: Roboty budowlane
2019/S 109-264320
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu
ul. Stefana Batorego 15
Bytom
41-902
Polska
Tel.: +48 327861428
E-mail: zp@szpital2.bytom.pl
Faks: +48 327861428
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital2.bytom.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.szpital2.bytom.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

Nazwa:
Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów na bazie Oddziału
Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2
Numer referencyjny: 14/14PN/2019

II.1.2)

Główny kod CPV
45000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
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II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w celu utworzenia Śląskiego
Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów na bazie Katedry i Oddziału Klinicznego
Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej na terenie Szpitala Specjalistycznego nr 2 w
Bytomiu. Katedra i Odział mieszczą się w budynku VII, który zostanie zmodernizowany, rozbudowany oraz
połączony z budynkiem VI, w którym mieszczą się pracownie istotne dla sprawnego funkcjonowania Centrum:
RTG, TK, laboratorium bakteriologiczne oraz pracownia histopatologiczna. Realizacja projektu, poprzez
modernizację obiektów, umożliwi podniesienie jakości świadczonych usług i zwiększenie dostępności do
procedur medycznych.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 17 499 209.64 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: PL228

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w celu utworzenia Śląskiego
Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów na bazie Katedry i Oddziału Klinicznego
Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej na terenie Szpitala Specjalistycznego nr 2 w
Bytomiu. Katedra i Odział mieszczą się w budynku VII, który zostanie zmodernizowany, rozbudowany oraz
połączony z budynkiem VI, w którym mieszczą się pracownie istotne dla sprawnego funkcjonowania Centrum:
RTG, TK, laboratorium bakteriologiczne oraz pracownia histopatologiczna. Realizacja projektu, poprzez
modernizację obiektów, umożliwi podniesienie jakości świadczonych usług i zwiększenie dostępności do
procedur medycznych.
Przebudowa i rozbudowa budynku nr VII będzie polegała na przebudowie istniejących kondygnacji,
podniesieniu poddasza użytkowego do pełnej kondygnacji użytkowej oraz rozbudowie o czterokondygnacyjny
obiekt zwiększający powierzchnię istniejącego budynku nr VII oraz umożliwiający połączenie komunikacyjne
funkcjonalne na dwóch kondygnacjach przyziemia i parteru budynku nr VII i VI. Przebudowa budynku nr VII
dotyczyć będzie czterech kondygnacji (1 - 4) z przeznaczeniem na Oddział Chorób Wewnętrznych, Angiologii, i
Medycyny Fizykalnej (65 łóżek pacjenckich).
Rozbudowa budynku nr VII dotyczyć będzie robót budowlanych na czterech kondygnacjach w kierunku budynku
nr VI oraz wykonaniu połączenia pod względem budowlanym, instalacyjnym i komunikacyjnym z budynkiem nr
VI na poziomie 1 i 2 kondygnacji, wraz z uwzględnieniem różnicy poziomów poszczególnych kondygnacji oraz
następujących funkcji dla części nowo budowanej odpowiednio dla następujących kondygnacji:
1 - pracownia angiologiczna,
2 - pracownie endoskopowe oraz nieinwazyjnych badań układu krążenia,
3 - sale pacjenckie w ramach oddziału szpitalnego,
4 - sale pacjenckie, pomieszczenia terapii zajęciowej i inne.
Na każdej kondygnacji przewidziano komunikację.
Przebudowa istniejącego budynku nr VI polegać będzie na przebudowie części pomieszczeń na poziomie 1 i 2
kondygnacji w celu wykonania połączenia budowlanego pomiędzy budynkami VI, VII i dalej...
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II.2.5)

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

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 17 499 209.64 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny
projektu: RPSL.10.01.00.IZ.01-24-153/17 dla Działania 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Kwota wadium jest wyszczególniona w dokumentacji zamówienia.

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 mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu inie
podlegają wykluczeniu z Postępowania. Zamawiający wyklucza Wykonawcę z postępowania w przypadkach
określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp) ustawy z
dnia 29.1.2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z dnia 16.10.2018 r. poz. 1986), zwanej dalej
„ustawą Pzp”.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z Postępowania, o których mowa w ust.
1, oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji III.1.3,
Wykonawca musi przedłożyć w terminie składania ofert aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w
zakresie braku podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału w Postępowaniu.
Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu.
Oświadczenie, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, Wykonawca składa w formie jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (dalej jako „JEDZ”).
Zamawiający wymaga złożenia JEDZ w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia dokumentów, o
których mowa w SIWZ oraz następujących dokumentów: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
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określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert w Postępowaniu;
2) 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 zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzającą dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
3) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
4) odpisu z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru albo do ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
4. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lecz osoba, której dotyczy dokument
ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty wymienione w ust. 3
pkt 1 i 4 zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. z późn. zm. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.
z 2016 roku, poz. 1126 oraz Dz.U. z 2018 r. poz. 1993).
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

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
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
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Data: 08/07/2019
Czas lokalny: 11:00
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: 08/07/2019
Czas lokalny: 11:15

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:
Po skompletowaniu oferty wykonawca jest zobowiązany podpisać ją kwalifikowanym podpisem elektronicznym i
musi zaszyfrować ofertę za pomocą dedykowanej aplikacji do szyfrowania i deszyfrowania

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul.. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/06/2019
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