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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:399827-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
2019/S 163-399827
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Szpital Wojewódzki w Poznaniu
000292209
Juraszów 7/19
Poznań
60-479
Polska
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
Poznań
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Mińska
E-mail: zaopatrzenie@lutycka.pl
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: 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
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
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II.1)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)

Nazwa:
Remont zewnętrznej sieci wodociągowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - etap II wraz z pracami
związanymi z odtworzeniem nawierzchni
Numer referencyjny: SZW/SZP/58/2019

II.1.2)

Główny kod CPV
45111200

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Zadanie polega na remoncie sieci wodociągowej i odtworzeniu dróg wewnętrznych przy Szpitalu Wojewódzkim
w Poznaniu na terenie nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19 (działki nr 1/6 i 2/17, ark.
27, obręb Golęcin).
Zakres przedmiotowy obejmuje w szczególności: likwidacja zieleni wysokiej (drzewa i krzewy) i wykonanie
nasadzeń rekompensacyjnych; wykonanie wykopów; układanie rur; uporządkowanie terenu; odtworzenie dróg
wewnętrznych, parkingów i chodników.
Z zadania wyłączona zostaje część już zrealizowana w następującym zakresie:
1. Modernizacja przejścia pieszego od portierni do wejścia oraz remont dróg wewnętrznych do szpitala
wojewódzkiego w Poznaniu - etap I,
2. Remont dróg wewnętrznych oraz miejsc parkingowych cz. 2 - etap III oraz kanalizacji kablowej etap - III,
3. Położenie rurociągu fi 225 o długości 97,68 mb przed budynkiem Rotundy,
4. Remont Sieci Wodociągowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu etap I,
2

5. Wykonanie chodników 310 m - etap IV.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 782 222.80 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:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia i dokumentacja techniczna
będące załącznikami do SIWZ na zasadach określonych we wzorze umowy.
Wymagania dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
1) Stosownie do treści art. 29 ust. 3a Ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, następujących osób wykonujących odpowiednie przypisane im
czynności w zakresie realizacji zamówienia:
— kierownika budowy, kierowników robót branżowych oraz robotników budowlanych wykonujących roboty
budowlane pod kierownictwem kierownika budowy lub kierowników robot.
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W zakresie czynności wykonywanych:
a) na rzecz pracodawcy (Wykonawcy lub Podwykonawcy),
b) pod kierownictwem pracodawcy,
c) w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę,
d) za wynagrodzeniem płatnym przez pracodawcę.
Biorąc pod uwagę opinie Urzędu Zamówień Publicznych dostępną na stronie internetowej www.uzp.gov.pl
Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania wskazanych powyżej czynności w ramach pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie umowy cywilnoprawnej.
2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w
szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich
oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących
wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
— 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,
— poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww.
oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli
został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL
pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,
— zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni
okres rozliczeniowy,
— poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO. Imię i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji,
— w przypadku gdy dla wykonania obowiązków w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca będzie
zobowiązany do przekazania Zama...
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu wykonania zamówienia / Waga: 15
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Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe doświadczenie kierownika budowy / Waga: 25
Cena - Waga: 60
II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 782 222.80 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2020
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
Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

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 - składane na wezwanie Zamawiającego:
jednolity europejski dokument zamówienia;
informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
informacja z Krajowego Rejestru Karnego;
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
oświadczenie wykonawcy o braku prawomocnego wyroku sądu w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;
oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;
wykaz osób;
wykaz robót budowanych;
zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego;
zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS;
dokumenty dot. podmiotu trzeciego.

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.
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Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN (lub równowartość tej kwoty w
przypadku walut innych, niż złoty polski, obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego
przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie
umowy ubezpieczenia);
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000,00 PLN (lub
równowartość tej kwoty w przypadku walut innych, niż złoty polski, obliczoną przy uwzględnieniu średniego
kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia informacji banki lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej).
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. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na
zasadzie spełnia/nie spełnia.
(1) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał
należycie:
a) co najmniej: 2 zadania odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia tj.: roboty budowlane
polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie obiektu budowlanego lub infrastruktury, obejmujące
przynajmniej sieci wodociągowe wraz z odtworzeniem nawierzchni, w tym przynajmniej jedna o wartości min. 1
500 000,00 PLN brutto.
(2) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponował następującymi osobami:
a) Kierownik budowy:
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
zgodne z ustawą Prawo budowlane,
— co najmniej 60-miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu/kierowaniu robotami budowlanymi w charakterze
kierownika budowy lub kierownika robót,
— doświadczenie zawodowe szczegółowe: na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót podczas
realizacji co najmniej 2 robót budowlanych obejmujących swoim zakresem budowę, rozbudowę, przebudowę
sieci wodociągowej o wartości min. 1 500 000,00 PLN brutto;
b) Kierownik robót w branży drogowej:
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej
drogowej zgodne z ustawą Prawo budowlane,
— co najmniej 36-miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu/kierowaniu robotami budowlanymi w charakterze
kierownika budowy i/lub kierownika robót branży drogowej,
— doświadczenie zawodowe szczegółowe: na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót branży
drogowej podczas realizacji co najmniej 2 robót budowlanych;
c) Kierownik robót w branży elektrycznej:
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodne z ustawą Prawo budowlane,
— co najmniej 36-miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu/kierowaniu robotami budowlanymi w charakterze
kierownika budowy i/lub kierownika robót branży elektrycznej,
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— doświadczenie zawodowe szczegółowe: na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót branży
elektrycznej podczas realizacji co najmniej 2 robót budowlanych.
Uwaga:
a) Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji wyłącznie kierowników robót w przypadku gdy ta sama
osoba posiada wymagane uprawnienia w więcej niż jednej specjalności.
b) Za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które
wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia
wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym), z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z
dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U. z 2008 r. nr 63, poz. 394).
c) Wskazane wyżej uprawnienia winny być uprawnieniami bez ograniczeń.
d) Wskazane powyżej doświadczenie w miesiącach należy liczyć od uzyskania uprawnień budowlanych.
e) W przypadku walut innych, niż złoty polski, równowartość kwoty warunku oblicza się przy uwzględnieniu
średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia kontraktu, którego
dotyczy odpowiednia kwota.
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: 04/10/2019
Czas lokalny: 10:00

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: 02/12/2019

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 04/10/2019
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Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Siedziba 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:
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia Wadium w kwocie 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy
złotych).
Zamawiający ustala Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na 10 % całkowitej ceny podanej w ofercie.
Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w:
10.4.1. w pkt 10.3 a) SIWZ – 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;
10.4.2. pkt 10.3 b)–d) SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) 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;
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa w pkt 10.4.1. i pkt 10.4.2. lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 10.4.2 lit. a), powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 10.3 a),
składa dokument, o którym mowa w pkt 10.4.1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Ustawy.
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. Przepis dot. terminu z akapitu poprzedzającego
zdanie pierwsze stosuje się.
Informacje dodatkowe:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

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

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/08/2019
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