
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu: Poprawa
efektywności energetycznej w budynku SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu” wraz z robotami

towarzyszącymi i przebudową drogi wewnętrznej pożarowej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 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: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania

Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Ogłoszenie nr 575552-N-2019 z dnia 2019-07-18 r.
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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:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej

Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w
Piszu, krajowy numer identyfikacyjny 79031696100000, ul. ul. Sienkiewicza 2 , 12-200 Pisz, woj.
warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 87 425 45 00, e-mail przetargi@szpitalpisz.pl,
zaopatrzenie@szpitalpisz.pl, faks 87 735 20 20; 423 21 50.
Adres strony internetowej (URL): www.szpitalpisz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
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 bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)

Nie
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia

Tak
www.szpitalpisz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa efektywności energetycznej w
budynku SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu” wraz z robotami towarzyszącymi i przebudową drogi
wewnętrznej pożarowej
Numer referencyjny: P/11/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

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 - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: Poprawa efektywności energetycznej w budynku SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu”
wraz z robotami towarzyszącymi i przebudową drogi wewnętrznej pożarowej, tj. I. ”Poprawa
efektywności energetycznej w budynku SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu – roboty budowlane”
II. „Roboty uzupełniające przy termomodernizacji budynku SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu-
roboty budowlane” III. „Przebudowa drogi wewnętrznej pożarowej w obrębie modernizowanego
budynku SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu „ Zamawiający posiada Decyzję Starosty Piskiego Nr
WZB 6740.258.2019 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę ( skan w
załączeniu do SIWZ). 4.2. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45000000-7
(główny), dodatkowe -45400000-1, 45300000-0, 45110000-1, 45261000, 45233140-2. 4.3. Zadanie z
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poz.I będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej i wchodzi w zakres projektu
współfinansowanego ze środków unijnych i środków własnych Zamawiającego w ramach
projektu”Poprawa efektywności energetycznej w budynku SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych
dotyczących zadań wymienionych w poz.I-III punktu 4.1.zgodnie ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia. Zakres robót będzie obejmował wykonanie robót termomodernizacyjnych
budynków :Przychodni Specjalistycznej i Stacji Dializ włącznie z robotami uzupełniającymi i
towarzyszącymi oraz przebudowy drogi wewnętrznej pożarowej przy w/w budynkach na posesji
SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu. Zrezygnowano z wykonania pochylni zewnętrznej do piwnicy
włącznie z wykonaniem otworu drzwiowego i i wstawieniem drzwi” D6-1”co jest ujęte w
dokumentacji projektowej oraz poszerzono zakres robót o roboty w podpiwniczeniu
termomodernizowanych budynków ujęte w przedmiarach robót w dziale ”Roboty budowlane w
podpiwniczeniu budynków”. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i
przedmiarami robót do poszczególnych zadań. 4.4. Zaleca się , aby przed złożeniem oferty
Wykonawca przeprowadził wizję lokalną terenu i budynków objętych niniejszym zamówieniem oraz
sprawdził wszystkie dokumenty w celu uzyskania niezbędnych informacji do prawidłowego
przygotowania oferty. 4.5. Wykonawca będzie realizował część przedmiotu zamówienia w czynnych
obiektach budowlanych z działalnością leczniczą .Wykonawca będzie zobowiązany do takiej
organizacji wykonywanych prac , by nie umożliwiać udzielania świadczeń zdrowotnych przez
podmioty lecznicze zlokalizowane w tych budynkach. 4.6. Zgodnie z art.30 ust. 4 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych , Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań
równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej SIWZ. Zgodnie z art.30 ust.5
Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisanych w
SIWZ , jest obowiązany wykazać , że oferowane przez niego dostawy,usługi lub roboty budowlane
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 4.7. Wymagania dotyczące robót: a) wszystkie
prace winny być realizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami
technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp., p.poż. oraz zaleceniami inspektorów nadzoru, b)
roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej określającej przedmiot
zamówienia , przedmiarami, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz wymogami SIWZ, c)
użyte materiały i urządzenia powinny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, mieć
odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniać sprawność eksploatacyjną, 4.8.
Wymagania stawiane Wykonawcy: a) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt , w tym za
przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia , za jakość i zgodność z warunkami technicznymi i
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jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia, b) wymagana jest należyta staranność przy
realizacji zamówienia , rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem
niniejszego zamówienia, c) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), d)
spełnienie innych wymagań określonych we wzorze umowy oraz wynikających z obowiązujących
przepisów prawa, 4.9. Wykonawca do wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić
doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań ,
uprawnione do kierowania robotami budowlanymi , zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w
zgodzie z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami ,warunkującymi
prawidłową realizację zamówienia. 4.10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których
mowa w art.67 ust.1 pkt.6 i 7 lub art.134 ust.6 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 4.11.
Zamawiający stosownie do art.29 ust.3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga zatrudnienia
przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w
zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art.22 §
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r-Kodeks Pracy. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od
pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zostały zawarte w
dziale XXVI SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45400000-1
45300000-0
45110000-1
45261000-0
45233140-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
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maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:  lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2020-04-30
2019-12-15

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: W celu
potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać: • informację banku, lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek,
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. - Zamawiający
uzna, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, jeśli
zdolność kredytowa lub wysokość posiadanych środków finansowych nie będzie niższa niż wartość
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800 000,- zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie: - wykonał przynajmniej jedną lub dwie roboty budowlane tożsame z przedmiotem
zamówienia na wartość minimum 500 tysięcy brutto oraz udokumentuje, że roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz wskaże, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone (załączyć referencje Zamawiających). Wykonawca winien
wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował: 1. minimum 1 (jedną) osobą do kierowania
robotami budowlanymi posiadającą aktualne uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej, lub drogowej bez ograniczeń w branży budowlanej, która pełniła
funkcję kierownik budowy lub robót oraz posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w
kierowaniu robotami budowlanymi, 2. minimum 1 (jedną) osobą do kierowania robotami
elektrycznymi posiadającą aktualne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, która pełniła
funkcję kierownika robót elektrycznych na budowie oraz posiada minimum 3-letnie doświadczenie
zawodowe w kierowaniu robotami elektrycznymi, 3. minimum 1 (jedną) osobą – do kierowania
robotami sanitarnymi posiadająca aktualne uprawnienia budowlane w zakresie robót sanitarnych,
która pełniła funkcję kierownika robót sanitarnych na budowie oraz posiada minimum 2 -letnie
doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami sanitarnymi. W/w osoby winny być członkami
Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa. (załączyć aktualne zaświadczenia). Uprawnienia, o
których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz.1186) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
września 2014 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831) lub ważne odpowiadające im
kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do
kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. W przypadku
Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na
zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2018, poz. 2272 ze zm.). Dopuszcza się uprawnienia
równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które
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posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w
dotychczasowym zakresie.
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: 1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień
publicznych określa następujące wymagania w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia,
dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia, których wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) w następujący sposób: a) Wszystkie
osoby wykonujące prace fizyczne (np. budowlane, instalacyjne, roboty ziemne) opisane w
dokumentacji przetargowej muszą być zatrudnione w oparciu o umowę o pracę. Zamawiający nie
określa wymiaru etatu zatrudnienia, z tym, że każda godzina wykonywanej pracy przez każdego
pracownika Wykonawcy (Podwykonawcy) musi być realizowana w ramach umowy o pracę. b)
Zamawiający wymaga, aby zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia
trwało w całym okresie realizacji zamówienia, a zatrudnione osoby zobowiązane będą do
osobistego wykonywania pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, c) W uzasadnionych
przypadkach, nie leżących po stronie Wykonawcy oraz w przypadku rozwiązania stosunku pracy
przez osobę zatrudnioną lub przez Wykonawcę (Podwykonawcę) przed zakończeniem realizacji
zamówienia, Wykonawca (Podwykonawca) będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce
innej osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe pod warunkiem, że spełnione
zostaną wszystkie powyższe wymagania, co do sposobu zatrudnienia na cały okres realizacji
zamówienia. d) Zmiana osób, o których mowa w pkt. a) nie wymaga aneksu do umowy.
Wykonawca zobowiązany będzie do zmiany pracowników na wniosek Zamawiającego, w
przypadku zaistnienia uzasadnionych zarzutów Zamawiającego, co do osoby pracownika
Wykonawcy. e) Obowiązek określony powyżej dotyczy także Podwykonawców – Wykonawca jest
zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące
Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności, o których
mowa w pkt. a). 2. Zamawiający informuje poniżej o sposobie dokumentowania zatrudnienia osób,
o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP: a) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego
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przedstawi Zamawiającemu pisemne oświadczenie, że wymagane przez Zamawiającego osoby są
zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
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III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu weryfikacji osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, tym samym składania oświadczeń woli
pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/ych się o
udzielenie zamówienia publicznego – jeżeli dotyczy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale
bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. W przypadku podmiotów
wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnictwo takie może wynikać z dołączonej do
oferty umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej, W zakresie wykazania spełniania przez
Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy, należy przedłożyć: a) wykaz
robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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.( Zał.Nr 4 do SIWZ). b) 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,(Zał.Nr 5 do SIWZ). c) informację banku,
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek,
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,
Wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert na kwotę
określoną przez Zamawiającego.
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SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
13.1 Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium na cały okres związania ofertą. 13.2
Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 20 000 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy
złotych 00/100) 13.3 Wadium ma być wniesione przed upływem terminu składania ofert, w jednej
lub kilku formach podanych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w: 1)
pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach
bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 13.4 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem
na rachunek bankowy Zamawiającego ALIOR BANK 62 2490 0005 0000 4530 3718 7505 z
dopiskiem: „Wadium w przetargu nieograniczonym – „Poprawa efektywności energetycznej w
budynku SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu z robotami towarzyszącymi”” 13.5 Wniesienie
wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne
tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki
przelew przed upływem terminu składania ofert, zaś dowód wniesienia wadium może być
dołączony do oferty. Kasa Zamawiającego wadium nie przyjmuje. 13.6 W przypadku wniesienia
wadium w poręczeniach lub gwarancjach, oryginał dokumentu należy załączyć do oferty w
oddzielnej kopercie. Koperta ta powinna być oznakowana w następujący sposób: WADIUM W
PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: „Poprawa efektywności energetycznej w budynku
SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu z robotami towarzyszącymi” Poręczenie lub gwarancja ma
zawierać zapis uwzględniający wszystkie warunki zatrzymania wadium, określone w art. 46 ust. 4a
oraz art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Gwarancja(-e) ma(-ją) być, co najmniej
gwarancją(-ami) bezwarunkową(-ymi), nieprzenoszalną (-ymi) oraz zawierać oświadczenie o
nieodwołalnym i bezwarunkowym zobowiązaniu do zapłaty wskazanej kwoty na pierwsze żądanie
Zamawiającego. 13.7 Zwrot lub ponowne wniesienie lub zatrzymanie wadium następuje w
przypadkach i na zasadach określonych w art. 46 Prawa zamówień publicznych.
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IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 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 się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(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:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
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Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

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:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=53b67...

14 z 19 18.07.2019, 13:49



Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Nie
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
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
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
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nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
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:

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:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
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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:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą
Zamawiającego. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez strony umowy. 2.
Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1, muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140
ust. 3 ustawy Pzp, stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza
określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. 3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą
dotyczyć: a) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną
zmianą elementu robót budowlanych lub zmiany technologii na korzystniejszą, nowocześniejszą, niż
określona w SIWZ, b) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub
zmianę obowiązujących przepisów, c) wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian, o których
mowa w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. nr
156, poz. 1118 ze zm.) wymagających zgody projektanta, d) zmiany producenta urządzeń lub
wyposażenia, e) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości elementów związanych z robotą
budowlaną, f) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych niemożliwych do
przewidzenia w chwili zawierania umowy, g) wstrzymania wykonania całości lub części robót na
skutek wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, h) zmiany kierownika budowy.
Warunkiem zmiany będzie posiadanie przez te osoby uprawnień, takich jak wskazane w ofercie, i)
zmiany dopuszczającej do realizacji części zamówienia podwykonawcy w sytuacji nieprzewidzianej,
po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, j) zmiany spowodowanej okolicznościami siły
wyższej lub powstałej z winy osób trzecich, k) zmiany w przepisach ustawowych i aktach
wykonawczych związanych z przedmiotem zamówienia, które nastąpiły po dniu zawarcia umowy, w
tym zmiany stawki podatku VAT, l) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie
przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności m) powyższe zmiany będą możliwe pod
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warunkiem potwierdzenia pisemnego przez inspektorów nadzoru w dokumentacji budowy wystąpienia
okoliczności uzasadnia- jących zmianę terminu, 4. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści
oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez przedłużenie terminu zakończenia zamówienia o okres
odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu robót w przypadku: a) działania siły wyższej (np. klęski
żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania
robót, b) wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które ze względów obiektywnych
uniemożliwiają wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych opisującą przedmiot zamówienia – fakt ten musi
mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru, c) wystąpienia
okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej
staranności, d) wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej z zaniechania
czynności, do których Wykonawca był zobowiązany, e) działań osób trzecich lub organów władzy
publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia. 5. Zmiana
postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę sposobu
wykonania przedmiotu umowy w przypadku: a) zmian technologicznych – o ile są korzystne dla
Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia kosztów realizacji inwestycji, pod warunkiem, że są
spowodowane szczególnie następującymi okolicznościami pojawienie się na rynku materiałów lub
urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy
lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej
jakości robót, pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na
zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, b) konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części
robót, objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub
technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad
tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu umowy.
c) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych
lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, d) zaistnienia innych okoliczności
prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego
wykonania umowy zgodnie z jej postanowieniami. 6. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego
przedłużenia terminu wykonania umowy zwiększenia wynagrodzenia. 7. Dokonanie zmian wymaga
podpisania przez strony aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-02, godzina: 10:00,
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
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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