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w systemie zaprojektuj i wybuduj cz ęści Wojewódzkiej Przychodni

Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistyczn ego im. M.

Kopernika w Łodzi

Numer ogłoszenia: 419012 - 2014; data zamieszczenia : 23.12.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika , ul. Pabianicka 62, 93-513

Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6895910, 6895912, faks 042 6895911.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.kopernik.lodz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  186/ZP/14 postępowanie o udzielenie zamówienia

publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i

wybuduj części Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M.

Kopernika w Łodzi.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia jest

wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj części

Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej W.S.S. im. M. Kopernika w łodzi. (część przychodni-gabinety, część

mammografii, część przychodni komunikacja). 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje, w szczególności:

ZADANIE NR 1 - Opracowanie projektu koncepcyjnego i uzyskanie akceptacji projektu przez Zamawiającego, -

Opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie akceptacji projektów przez Zamawiającego. - Uzyskanie

pozwolenia na budowę, - Po wykonaniu robót rozbiórkowych (ściany, posadzki) należy - Opracować ekspertyzę

geotechniczną, oraz dokonać oceny stanu techniczno-konstrukcyjnego istniejącego budynku oraz wykonać inne

ekspertyzy niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej- wykonawczej. - Opracowanie projektów

wykonawczych wielobranżowych, przedmiarów, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
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kosztorysów prac. - Wykonanie projektu osłon radiologicznych dla pomieszczeń mammografii wraz z niezbędnymi

uzgodnieniami. - Pełnienie nadzoru autorskiego autora projektu na każdym etapie realizacji inwestycji m.in. w

zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z

późn. zm.), wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań wraz z uzgadnianiem

ewentualnych rozwiązań równoważnych. Projekt należy wykonać w całości dla zadania nr 2 i zadania nr 3

ZADANIE NR 2 - Realizacja Robót budowlanych o charakterze przebudowy. - Uzyskanie niezbędnych zezwoleń

wydawanych przez organy administracyjne wynikających z obowiązujących przepisów w tym Ustawy Prawo

Budowlane (w przypadku braku obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie należy przedłożyć stosowną

opinię sanitarną potwierdzającą wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi

przepisami). Wykonanie dokumentacji powykonawczej. - (CZĘŚĆ PRZYCHODNI-GABINETY) Wyburzenia:

Wyburzenia ścian działowych oraz rozbiórka posadzek. Roboty konstrukcyjne składające się m.in. z: - zwiększenia

nośności podłoża gruntowego poprzez jego zagęszczenie, podbudowy pod nowe posadzki na gruncie po

odpowiednim zagęszczeniu muszą uwzględniać obciążenia od urządzeń medycznych na drogach montażowych ,

wzmocnienie fundamentów; - nadproży lub innych wzmocnień ścian nośnych, w których zaprojektowane będą

otwory okienne, drzwiowe Roboty ogólnobudowlane składające się m.in. z: - ułożenie pod posadzką instalacji

m.in. wod-kan.,co., ewentualnie kabli zasilających do tablic rozdzielczych i urządzeń o znacznej mocy - nowych

posadzek na gruncie po uprzednim jego zagęszczeniu, wraz z odpowiednią hydroizolacją i termoizolacją - nowych

ścianek działowych o wymaganych dla poszczególnych pomieszczeń wytrzymałości, izolacyjności akustycznej,

wilgotnościowej, promieniotwórczej oraz o odpowiedniej odporności ogniowej - demontaż starych instalacji,

wykonanie nowych instalacji oraz instalacji dotychczas niefunkcjonujących, wszystkie instalacje należy wykonać

wraz z osprzętem - wykonania i montażu nowej stolarki drzwiowej charakteryzującej się odpowiednimi

parametrami wytrzymałościowymi, bezpieczeństwa, izolacyjności akustycznej i termicznej - (CZĘŚĆ

MAMMOGRAFII) Wyburzenia: Wyburzenia ścian działowych oraz rozbiórka posadzek. Roboty konstrukcyjne

składające się m.in. z: - zwiększenia nośności podłoża gruntowego poprzez jego zagęszczenie, podbudowy pod

nowe posadzki na gruncie po odpowiednim zagęszczeniu muszą uwzględniać obciążenia od urządzeń medycznych

na drogach montażowych (np. MG), wzmocnienie fundamentów; - nadproży lub innych wzmocnień ścian nośnych,

w których zaprojektowane będą otwory okienne, drzwiowe Roboty ogólnobudowlane składające się m.in. z: -

ułożenie pod posadzką instalacji m.in. wod-kan.,co., ewentualnie kabli zasilających do tablic rozdzielczych i

urządzeń o znacznej mocy - nowych posadzek na gruncie po uprzednim jego zagęszczeniu, wraz z odpowiednią

hydroizolacją i termoizolacją. ZADANIE NR 3 - Realizacja Robót budowlanych o charakterze przebudowy. -

Uzyskanie niezbędnych zezwoleń wydawanych przez organy administracyjne wynikających z obowiązujących

przepisów w tym Ustawy Prawo Budowlane (w przypadku braku obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie

należy przedłożyć stosowną opinię sanitarną potwierdzającą wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową

i obowiązującymi przepisami). Wykonanie dokumentacji powykonawczej. - (CZĘŚĆ PRZYCHODNI-

KOMUNIKACJA) Rozbiórki: Rozbiórki posadzki. Roboty konstrukcyjne składające się m.in. z: - zwiększenia

nośności podłoża gruntowego poprzez jego zagęszczenie, podbudowy pod nowe posadzki na gruncie po

odpowiednim zagęszczeniu muszą uwzględniać obciążenia od urządzeń medycznych na drogach montażowych ,

wzmocnienie fundamentów; - nadproży lub innych wzmocnień ścian nośnych, w których zaprojektowane będą
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otwory okienne, drzwiowe lub montażowe (uwzględniające gabaryty montażowe urządzeń wyposażenia

medycznego) Roboty ogólnobudowlane składające się m.in. z: - ułożenie pod posadzką instalacji m.in.

wod-kan.,co., ewentualnie kabli zasilających do tablic rozdzielczych i urządzeń o znacznej mocy - nowych

posadzek na gruncie po uprzednim jego zagęszczeniu, wraz z odpowiednią hydroizolacją i termoizolacją - (CZĘŚĆ

MAMMOGRAFII) Roboty ogólnobudowlane składające się m.in. z: - nowych ścianek działowych o wymaganych

dla poszczególnych pomieszczeń wytrzymałości, izolacyjności akustycznej, wilgotnościowej,

promieniotwórczej-wraz z zaprojektowanymi osłonami radiologicznymi oraz o odpowiedniej odporności ogniowej -

roboty budowlane związane z kompleksowym wykończeniem ścianek działowych oraz ścian nośnych - demontaż

starych instalacji, wykonanie nowych oraz instalacji dotychczas niefunkcjonujących wszystkie instalacje należy

wykonać wraz z całym osprzętem - wykonania i montażu nowej stolarki drzwiowej charakteryzującej się

odpowiednimi parametrami wytrzymałościowymi, bezpieczeństwa, izolacyjności akustycznej i termicznej,

wykonanie stolarki zgodnie z projektem osłon radiologicznych Uszczegółowieniem przedmiotu zamówienia jest opis

zakresu inwestycji zawarty w Programie Funkcjonalno-Użytkowym..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 71.22.00.00-6,

71.50.00.00-3, 79.93.30.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.03.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  1. Wysokość wadium ustala się na kwotę: 34 000,00 zł. (słownie: trzydzieści

cztery tysiące). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium wynosi 30

dni. Bieg ważności Wadium rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być

wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach

spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem

pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez

podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 4. W przypadku składania przez Wykonawcę

wadium w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej winna ona zawierać następujące elementy: a) wskazanie

Wykonawcy, wskazanie Zamawiającego czyli beneficjenta gwarancji ubezpieczenia, wskazanie Gwaranta (banku

lub towarzystwa ubezpieczeniowego udzielającego gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) dokładną nazwę

postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji, c) wskazanie sumy gwarancyjnej, d) określenie

terminu ważności gwarancji, e) z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne

zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia Zamawiającemu na pierwsze pisemne żądanie pełnej sumy
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wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust. 4a oraz 5

ustawy Prawo zamówień publicznych, szczegółowo opisane w punktach 14 oraz 15. 5. Wadium wnoszone w

pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO SA/ V oddział w Łodzi, Nr

konta 78 1240 1545 1111 0000 1166 9960 Tytułem: Wadium na: wykonanie dokumentacji projektowej oraz

wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj części Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi - numer sprawy 186/ZP/14. 6. Zamawiający

uzna, że wadium zostało wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem

terminu składania ofert. 7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8.

Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń kasy oszczędnościowo-kredytowej lub

gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć do oferty w formie kopii dokumentu, a oryginał złożyć w oddzielnej

kopercie oznaczonej oryginał wadium, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty). 9.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z

zastrzeżeniem pkt. 14. 10. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 11. Zamawiający zwraca wadium

niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie

pkt 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca

wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Jeżeli Wadium wniesiono w pieniądzu,

Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew

pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 14.Zamawiający zatrzymuje Wadium wraz z

odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie

zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia

należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie

złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy

kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało

brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. VII. WYMAGANIA

DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA ZOBOWIĄZANIA 1. Zamawiający żąda od

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego

wykonania umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem. Zabezpieczenie musi zostać wniesione przed podpisaniem

umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą

solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 4.
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Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy na 10% wynagrodzenia brutto złożonej oferty.

5. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym,

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach

ubezpieczeniowych; e. 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. Zabezpieczenie wnoszone w

pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PKO SA/V oddział w

Łodzi, Nr konta 78 1240 1545 1111 0000 1166 9960 6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca

może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 7. Zabezpieczenie wniesione w

pieniądzu, Zamawiający przechowa na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci

zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było

ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew

pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone

Generalnemu Wykonawcy na poniższych zasadach: 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy

zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Inwestora Protokołu Odbioru Końcowego

Inwestycji, 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone nie później niż w 15

dniu po upływie okresu rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane. 9. W przypadku skorzystania z prawa

opcji i związanego z tym wydłużenia terminu Wykonawca zobowiązany jest wydłużyć czas trwania gwarancji z

tytułu rękojmi.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny

spełniania warunków udziału w postępowaniu.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

W szczególności Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością:

2 roboty budowlane, polegające na budowie, przebudowie lub remoncie, o wartości min. 500 000,00

złotych brutto każda, wykonane w obiekcie użyteczności publicznej oraz że zostały one wykonane

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Przez obiekt użyteczności publicznej

należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru

sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki

zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług

pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym,
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drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do

wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy

lub socjalny. Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego w pkt. IV. B.2. jeśli wartości zostaną

podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany

przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu

publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty,

za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu

publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on

opublikowany. UWAGA! Zamawiający stawiając powyższy warunek udziału w postępowaniu, skorzystał

z możliwości wynikającej z §1 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. w sprawie

rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te

dokumenty mogą być składane poprzez: określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek

wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenie poświadczeń tj. głównych robót rozumianych przez

Zamawiającego jako 2 roboty budowlane, polegające na budowie, przebudowie lub remoncie, o

wartości min. 500 000,00 złotych brutto każda, wykonane w obiekcie użyteczności publicznej

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

W szczególności Wykonawca musi wykazać, że dysponuje: a. co najmniej jedną osobą na stanowisku -

kierownik budowy - posiadającą: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w

specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Osoba na w/w stanowisku winna

udokumentować doświadczenie zawodowe (wykaz prowadzonych robót; 8 lat stażu pracy zawodowej

w tym min 5 lat jako kierownik budowy). b. co najmniej jedną osobą na stanowisku kierownika robót

instalacji sanitarnych posiadającą: - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

instalacji sanitarnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Osoba na stanowisku Kierownika robót instalacji

sanitarnych winna udokumentować doświadczenie zawodowe (wykaz prowadzonych robót; 8 lat stażu

pracy zawodowej w tym min 5 lat jako kierownik robót instalacji sanitarnych). c. co najmniej jedną

osobą na stanowisku kierownika robót instalacji elektrycznych posiadającą: - uprawnienia do kierowania

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych bez ograniczeń. Osoba na stanowisku Kierownika robót elektrycznych winna

udokumentować doświadczenie zawodowe (wykaz prowadzonych robót; 8 lat stażu pracy zawodowej,

w tym min 5 lat jako kierownik robót instalacji elektrycznych). W przypadku specjalistów, którzy uzyskali

decyzje o przyznaniu uprawnień budowlanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

dopuszcza się te uprawnienia, które odpowiadają swoim zakresem uprawnieniom wydanym na

podstawie aktualnie obowiązujących przepisów. W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających

uprawnienia wydane poza terytorium Polski, wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały

odpowiednie warunki opisane w art. 12a Ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień

ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
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członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63 poz. 394), z uwzględnieniem postanowień

ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63 poz. 394).

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

W szczególności Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w

wysokości nie mniejszej niż 400 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.  1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

wykaz robót  budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu 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 i wartości,  daty i miejsca wykonania oraz z

załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane

w sposób należyty oraz wskazujących,  czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i

prawidłowo ukończone;

określenie robót  budowlanych,  których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę  w wykazie lub

złożenia  poświadczeń,  w  tym  informacja  o  robotach  budowlanych  niewykonanych  lub  wykonanych

nienależycie

Zgodnie z punktem III.3.2) Wiedza i doświadczenie niniejszego ogłoszenia;

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

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat

ich kwalifikacji zawodowych,  doświadczenia i  wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,  a

także zakresu wykonywanych przez nie czynności,  oraz informacją  o podstawie do dysponowania tymi

osobami;

informację  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającą  wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert  albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

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

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=41...

7 z 11 2014-12-23 15:24



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

wykluczenia w oparciu o art.  24 ust.  1 pkt  2 ustawy,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ ĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB

ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ Ą OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi od powiadaj ą określonym

wymaganiom nale ży przedło żyć:

inne dokumenty

Oświadczenie zgodnie z art. 36a ust. 1 i art. 36b ust. 1 ustawy w zakresie wskazania części zamówienia,

której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom - treść oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do

SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 70

2 - Cena za zamówienie opcjonalne (Zadanie 3) - prawo opcji - 20

3 - Długość okresu gwarancji i rękojmi - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY
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przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której

dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Inwestor przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o

zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Przez zmiany

istotne umowy, co do których Inwestor przewidział możliwość ich zmiany, strony rozumieją : a. zmianę terminu

realizacji Inwestycji spowodowaną okolicznościami leżącymi po stronie Inwestora lub okolicznościami niezależnymi

od Inwestora jak i od Generalnego Wykonawcy np.: konieczność przesunięcia terminu przekazania placu budowy,

udzielenie zamówień dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia

podstawowego, okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy np. warunki atmosferyczne,

archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, zaistnienie trudności terenowo-

prawnych, b. utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, zmiany zakresu robót

określonego w § 2 oraz sposobu (technologii) wykonania tego zakresu robót jak również wykonanie robót

zamiennych, nie powodujące zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, przy czym w/w zmiany spowodowane mogą

być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji zakresu robót określonego w § 2 umowy nie zawinionymi

przez Generalnego Wykonawcę tj. zmiana Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zmiana dokumentacji projektowej,

zaistniałe warunki faktyczne na terenie budowy, wpływające na zakres lub sposób (technologię) wykonania

zakresu robót, w takim przypadku dopuszcza się zmianę terminu umowy oraz ewentualną zmianę wynagrodzenia

c. w przypadku zmian technologicznych spowodowanych w szczególności przez: (a) pojawieniem się na rynku

materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji Robót, urządzeń i

oprogramowania lub kosztów eksploatacji Inwestycji, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości Robót, urządzeń

lub oprogramowań; (b) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robót, pozwalającej na

skrócenie czasu realizacji Robót, lub zmniejszenie kosztów wykonywanych Robót, jak również kosztów

eksploatacji Inwestycji; (c) konieczność zrealizowania Inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych

lub materiałowych ze względu na zmianę wymagań Prawa. (d) możliwa będzie w szczególności zmiana sposobu

wykonania Robót, terminu zakończenia inwestycji nie dłużej jednak niż o okres trwania odnośnej przeszkody,

wynagrodzenia, zmiana urządzeń i materiałów, jak również zmiana ich lokalizacji; d. w przypadku przedłużenia się

okresu pozyskiwania wszelkich decyzji administracyjnych niezawinionych przez Generalnego Wykonawcy

mających wpływ na termin zakończenia Inwestycji, dopuszcza się zmianę terminu zakończenia inwestycji nie dłużej

jednak niż o okres trwania odnośnej przeszkody, e. regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie

podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. Prawo

zmiany nie obejmuje zmiany umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub zmiany w zakresie

zwolnień z podatku od towarów i usług. f. zmiana terminów realizacji Zadań określonych w Harmonogramie

Realizacji oraz terminu zakończenia Inwestycji w przypadku przedłużającej się procedury udzielania zamówienia

publicznego, nie dłużej jednak niż o okres trwania odnośnej przeszkody, g. zmiany formy zabezpieczenia

należytego wykonania umowy. h. w innych przypadkach określonych w umowie, i. zmiana podwykonawcy, który

zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych będzie podmiotem udostępniającym zasoby
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niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego

podwykonawcę spełniającego na dzień składania ofert warunki określone przez zamawiającego w specyfikacji

wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w specyfikacji. j. W razie

zmian, odnoszących się do treści PFU, które to zmiany są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu

umowy i osiągnięcia przyjętego założenia, jak również w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych,

robót zamiennych, zamówień uzupełniających lub zamówień dodatkowych, wstrzymujących z przyczyn

technicznych realizację Robót lub wpływających z innych przyczyn na wydłużenie terminu zakończenia inwestycji,

możliwa będzie w szczególności zmiana sposobu wykonania Robót, terminu zakończenia inwestycji nie dłużej

jednak niż o okres trwania odnośnej przeszkody, wynagrodzenia jeżeli koszty wynikające z tych zmian będą

pozostawały w bezpośrednim związku z tymi zmianami i koszty tych zmian oznaczałby po stronie Wykonawcy

powstanie rażącej szkody. k. W razie konieczności zawieszenia Robót skutkującej koniecznością zmiany terminu

zakończenia inwestycji możliwa będzie zmiana terminu zakończenia inwestycji, l. Jeżeli w trakcie realizacji Robót w

części przychodni - Komunikacja i Teleradioterapia zaistnieje konieczność wykonania robót dodatkowych, których

zakresu nie dało się przewidzieć na etapie wykonania Usług przez Generalnego Wykonawcę Inwestor dopuszcza

możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy o czas niezbędny do wykonania tej części Robót oraz zmianę

wynagrodzenia. m. W przypadku skorzystania przez Inwestora z prawa opcji dotyczącego Zadania nr 3

zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji wyłącznie dla Zadania nr 3 o czas niezbędny do

jego wykonania. n. W przypadku zyskania zgody instytucji Zarządzającej na wydłużenie terminu realizacji dla

Zadania nr 2 dopuszcza się wydłużenie terminu realizacji dla Zadania nr 2 o czas niezbędny do jego wykonania nie

dłuższy jednak niż wskazany przez tą instytucję. 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 muszą zostać

udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczące w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem

zobowiązana jest złożyć drugiej stronie w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.kopernik.lodz.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Wojewódzki Szpital

Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź, Dział Zamówień Publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  07.01.2015

godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62, 93-513

Łódź, Kancelaria Szpitala.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej:  1. Zamawiający będzie oceniał każdą z ofert na podstawie następujących kryteriów: Kryterium

Ranga Cena za zamówienie podstawowe (zadanie 1 i zadanie 2) 70 % Cena za zamówienie opcjonalne (zadanie

3) - prawo opcji 20 % Długość okresu gwarancji i rękojmi - długość zadeklarowanej gwarancji i rękojmi przez

wykonawcę dla wykonanych robót 10% RAZEM: 100% Terminy realizacji: Zadanie nr 1 - do 4 tygodni od dnia

podpisania umowy Zadanie nr 2 i 3 - zakończenie przedmiotu umowy do dnia 31.03.2015 r Przedmiotowe

zamówienie finansowane jest : z środków własnych (Zadanie 1 i 3) współfinansowane z Regionalnego Programu
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Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, w ramach realizacji projektu nr

WND-RPLD.05.01.00-00-112/09 Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w

Łodzi jako kompleksowa realizacja planu rozwoju Regionalnego Ośrodka Onkologicznego (Zadanie 2)..

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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