
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie: "Wykonanie prac projektowych dla

zadania dotyczącego rozbudowy i przebudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala

Czerniakowskiego sp. z o.o."

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

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 582711-N-2020 z dnia 2020-09-08 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: Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, krajowy numer

identyfikacyjny 11026815000000, ul. ul. Stępińska 19/25 , 00-739 Warszawa, woj. mazowieckie,

państwo Polska, tel. 22 318 60 00, e-mail zp@szpitalczerniakowski.waw.pl, faks 22 318 63 41.

Adres strony internetowej (URL): www.szpitalczerniakowski.waw.pl/zamowienia-publiczne

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: Podmiot prawa publicznego

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

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

Tak

www.szpitalczerniakowski.waw.pl/zamowienia-publiczne

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

adresem

Tak

zp@szpitalczerniakowski.waw.pl

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:

Tak

Inny sposób:

pisemnie, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziałach VI., VII. i X. SIWZ. Składanie ofert

odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada

2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem kuriera

Adres:

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o., ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, pawilon administracyjny,

pok. 106 (Kancelaria) - parter budynku

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
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adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Wykonanie prac projektowych dla zadania

dotyczącego rozbudowy i przebudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Czerniakowskiego

sp. z o.o."

Numer referencyjny: 46/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

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: „Wykonanie prac projektowych dla zadania dotyczącego rozbudowy i przebudowy

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. wraz z uzyskaniem

prawomocnego pozwolenia na budowę” FAZY PROJEKTOWE: FAZA I: Wielobranżowa koncepcja

architektoniczno-technologiczna. Zakres prac projektowych: 1) Inwentaryzacja budowlana

wielobranżowa dla potrzeb projektu. 2) Koncepcja architektoniczno-technologiczna określająca: a)
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układ funkcjonalny pomieszczeń, b) szczegółowe wyposażenie technologiczne wraz z wykazem, c)

etapowanie inwestycji uwzględniające ciągłość funkcjonowania SOR w trakcie realizacji inwestycji,

d) rozwiązania w zakresie instalacji sanitarnych (wentylacja mechaniczna i klimatyzacja, c.o., wod-

kan, gazy medyczne), e) rozwiązania w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, f)

rozwiązania w zakresie konstrukcji, g) rozwiązania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, h)

określenie przyjętych rozwiązań materiałowo-wykończeniowych, i) wizualizacje wewnętrzne i

zewnętrzne (min. 4 szt. łącznie), 3) Uzyskanie pozytywnej opinii Rzeczoznawców d.s. higieniczno-

sanitarnych i d.s. ochrony przeciwpożarowej oraz Zamawiającego. FAZA II: Projekt budowlany

rozbiórki istniejących obiektów. 1) Inwentaryzacja budowlana budynków przeznaczonych do

rozbiórki. 2) Projekt budowlany rozbiórki wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i

formy projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę. 3)

Przygotowanie i złożenie w imieniu Inwestora wniosku o pozwolenie na rozbiórkę / zgłoszenia

rozbiórki. FAZA III: Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy Szpitalnego Oddziału

Ratunkowego. Projekt budowlany wielobranżowy wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę.

Projekt budowlany będzie zaopiniowany przez Rzeczoznawcę d.s. higieniczno-sanitarnych oraz

Rzeczoznawcę d.s. ppoż. Zakres prac projektowych: 1) Przygotowanie mapy do celów projektowych.

2) Projekt zagospodarowania terenu. 3) Projekt architektoniczno-budowlany. 4) Projekt technologii

medycznej. 5) Projekt konstrukcji. 6) Projekt drogowy. 7) Inwentaryzacja zieleni oraz gospodarka

drzewostanem. 8) Projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych (wentylacja mechaniczna i

klimatyzacja, c.o., wod-kan, gazy medyczne), 9) Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

10) Układ instalacji zewnętrznych (likwidacja kolizji, przebudowa istniejących i budowa nowych

instalacji zewnętrznych). 11) Uzyskanie Protokołu z narady koordynacyjnej w Wydziale Koordynacji

Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu Biura Geodezji i Katastru m. st. Warszawy

(jeśli będzie wymagana). 12) Uzyskanie warunków technicznych od Gestorów sieci miejskich w

zakresie zaopatrzenia w media (jeżeli będzie wymagane). 13) Ekspertyza pożarowa (jeśli będzie

wymagana). 14) Opinia akustyczna (jeżeli będzie wymagana). 15) Opinia mykologiczna (jeżeli będzie

wymagana). 16) Ekspertyza konstrukcyjna możliwości rozbudowy i przebudowy obiektu. 17) Projekt

geotechniczny, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Opinia geotechniczna. 18) Scenariusz

pożarowy. 19) Uzgodnienie projektu przez Rzeczoznawców d.s. higieniczno-sanitarnych i d.s. ochrony

przeciwpożarowej. 20) Przygotowanie i złożenie w imieniu Inwestora wniosku o pozwolenie na

budowę. FAZA IV: Projekt wykonawczy. Projekt wykonawczy wielobranżowy sporządzony zgodnie z
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obowiązującymi przepisami w zakresie niezbędnym do realizacji robót budowlanych oraz uzyskania

wymaganych Decyzji na użytkowanie obiektu. 1) Projekt zagospodarowania terenu. 2) Projekt

architektoniczno-budowlany. 3) Projekt technologii medycznej. 4) Projekt wyposażenia ogólnego oraz

medycznego wraz z zestawieniem. 5) Projekt aranżacji wnętrz. 6) Wizualizacje wewnętrzne i

zewnętrzne (min. 4 szt. łącznie), 7) Projekt konstrukcji. 8) Projekt drogowy. 9) Projekt instalacji

sanitarnych wewnętrznych (wentylacja mechaniczna i klimatyzacja, c.o., wod-kan, gazy medyczne),

10) Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych (elektryka, oświetlenie, SSP, KD, DSO, IT,

CCTV, instalacji przyzywowa, system kolejkowy, matryca sterowań etc.). 11) Projekt instalacji

zewnętrznych (likwidacja kolizji, przebudowa istniejących i budowa nowych instalacji zewnętrznych).

12) Uzgodnienie projektów przez Rzeczoznawców d.s. higieniczno-sanitarnych i d.s. ochrony

przeciwpożarowej. 13) Zgłoszenie w imieniu Inwestora przebudowy istniejących / budowy nowych

instalacji zewnętrznych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii

umożliwiających dokonanie skutecznego zgłoszenia w ww. zakresie. FAZA V: Kosztorysy

inwestorskie, przedmiary robót, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. Kosztorysy

inwestorskie i przedmiary robót sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru

Robót sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego FAZA VI: Nadzór

autorski. Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, a w szczególności: a) Udział

zespołu projektowego w naradach koordynacyjnych. b) Rozwiązywanie problemów projektowych oraz

przygotowywanie dokumentacji rewizyjnych. c) Udział w przygotowaniu dokumentów i dokumentacji

odbiorowych.

II.5) Główny kod CPV: 71220000-6

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71221000-3

71223000-7

71320000-7
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II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

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: 120

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

120

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 odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania

warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w

postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu, o którym mowa w dziale III ust. 1 SIWZ.

Informacje dodatkowe
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III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednie

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na minimalną

sumę gwarancyjną ubezpieczenia dla równowartości kwoty 500 000,00 złotych.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednią wiedzę i

doświadczenie w wykonaniu, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych w wykonywaniu:

co najmniej 2 usług obejmujących zadania o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia tj.

polegające na opracowaniu pełnej dokumentacji projektowej (wielobranżowej w zakresie branży

architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i niskoprądowej) dla

budynków spełniających przesłanki budynku użyteczności publicznej z uwzględnieniem obiektów

służby zdrowia, zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i

ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065) o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1 300 m2 dla

każdej usługi oddzielnie, na podstawie, których podmioty na rzecz których usługi zostały

wykonane, uzyskały prawomocne decyzje pozwolenia na budowę; co najmniej 1 usługi polegającej

na opracowaniu pełnej dokumentacji projektowej (wielobranżowej) obejmującej między innymi

gazy medyczne, instalacje teletechniczne i niskoprądowe, przeciwpożarowe, wentylację

mechaniczną i klimatyzację, technologię medyczną z wyposażeniem dla podmiotu prowadzącego

działalność leczniczą w zakresie lecznictwa szpitalnego w okresie ostatnich 3 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są

wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca

dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Wykonawca dysponuje lub będzie

dysponować przy wykonywaniu prac: 1) Osobą, która będzie pełnić funkcję Głównego Projektanta

– Kierownika Zespołu, posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej
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bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; 2) Osobą, która będzie pełnić funkcję Projektanta

branży konstrukcyjno – budowlanej, posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności

konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; 3) Osobą, która będzie

pełnić funkcję Projektanta branży instalacyjnej, posiadającą uprawnienia do projektowania w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych bez ograniczeń, lub odpowiadające im ważne

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

4) Osobą, która będzie pełnić funkcję Projektanta branży elektrycznej i elektroenergetycznej,

posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, lub odpowiadające im ważne

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

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:

Informacje dodatkowe:

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
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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:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę

lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o

których mowa powyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto

jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,

nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym

odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem

lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub

miejsce zamieszkania tej osoby (dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

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:

Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1)

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w

zakresie prowadzonej działalności na minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia dla

równowartości kwoty 500 000,00 złotych. 2) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń
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okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są

wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. 3) Wykazu

osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za

świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich uprawnień kwalifikacji zawodowych,

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają

wymagane uprawnienia zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

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)

Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

i braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia następujących

oświadczeń i dokumentów: dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w

zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – jeżeli Wykonawca polega na

zasobach podmiotu trzeciego - zgodnie z zapisem rozdziału IV ust. 7 SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
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IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 12 000,00 złotych. 1.2.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek w Banku PKO BP S.A. O/Warszawa nr

74 1020 1042 0000 8302 0276 1179, jako tytuł przelewu wskazując: „Wadium w postępowaniu nr

46/2020”. 1.3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w

następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 1) pieniądzu w postaci przelewu na

rachunek bankowy wskazany powyżej; 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 1.4. Wadium

musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający

przechowuje na rachunku bankowym. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganej w

postępowaniu wysokości, we wskazanej formie lub formach, zostanie wykluczony z postępowania.

Pełny zakres informacji na temat wadium znajduje się w rozdz. XVI. SIWZ.

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
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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:

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
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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:

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 Oferty 60,00

Termin realizacji 10,00

Doświadczenie w projektowaniu 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)
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Tak

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

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:
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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:

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:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty.

Możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, jak również

warunki takich zmian Zamawiający określił w Projekcie umowy, stanowiącym integralną część SIWZ

(Załącznik nr 4 do SIWZ).
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IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Część SIWZ objęta poufnością zostanie udostępniona Wykonawcy po złożeniu przez niego wniosku o

ich udostępnienie na adres mailowy zp@szpitalczerniakowski.waw.pl zgodnie z załącznikiem numer 9

do SIWZ. W treści wniosku Wykonawca zobowiązany jest wskazać swoje dane identyfikacyjne oraz

numer postępowania, którego wniosek dotyczy.

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy Pzp została

podzielona na część zawierającą informacje jawne i część zawierającą informacje poufne. Treść SIWZ

nie objęta poufnością jest dostępna na stronie internetowej, natomiast część SIWZ objęta poufnością

zostanie udostępniona Wykonawcy po złożeniu przez niego wniosku o ich udostępnienie na adres

mailowy zp@szpitalczerniakowski.waw.pl zgodnie z załącznikiem numer 9 do SIWZ. W treści

wniosku Wykonawca zobowiązany jest wskazać swoje dane identyfikacyjne oraz numer

postępowania, którego wniosek dotyczy. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy

treści udostępnionych mu informacji i dokumentów. Powyższą klauzulą poufności objęta jest

koncepcja projektowo – architektoniczna dotycząca przebudowy i rozbudowy Szpitalnego Oddziału

Ratunkowego. Dokumentacja, która została objęta poufnością po złożeniu wniosku przez Wykonawcę

będzie przekazana drogą elektroniczną lub w wersji papierowej.

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-09-17, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2020-10-16 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania

ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia:

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=6a635...

17 z 18 08.09.2020, 14:47



IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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