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Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Wrocławska 1-3 (Kancelaria Szpitala)
Kraków
30-901
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Cisło, Aneta Mosurek
Tel.: +48 0126308059
E-mail: zam@5wszk.com.pl
Faks: +48 0126308059
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.5wszk.com.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.5wszk.com.pl/auctions/przetargi_nieograniczone/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

Nazwa:
wykonanie czynności prawnych i faktycznych w zakresie pełnienia obowiązków inwestora zastępczego przy
realizacji inwestycji „Budowa Zintegrowanego Bloku Operacyjnego” zadanie nr 91575
Numer referencyjny: Sprawa nr: 44/ZP /2018

II.1.2)

Główny kod CPV
71000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
całościowe (kompleksowe) zarządzanie inwestycją polegające na sprawdzeniu, zatwierdzeniu i skierowaniu do
realizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, , nadzór nad robotami budowlanymi wraz z kontrolą rozliczeń
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(kontrola finansowa, ilościowa i jakościowa), nadzór, koordynacja i logistyka dostaw i montaż wyposażenia w
sprzęt meblowo-gospodarczy, sanitarny, AGD i RTV oraz w sprzęt i aparaturę medyczną, w tym zastępowanie
i doradzanie Zamawiającemu w całym procesie inwestycyjnym zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 do
SIWZ.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71244000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
całościowe (kompleksowe) zarządzanie inwestycją polegające na sprawdzeniu, zatwierdzeniu i skierowaniu do
realizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, , nadzór nad robotami budowlanymi wraz z kontrolą rozliczeń
(kontrola finansowa, ilościowa i jakościowa), nadzór, koordynacja i logistyka dostaw i montaż wyposażenia w
sprzęt meblowo-gospodarczy, sanitarny, AGD i RTV oraz w sprzęt i aparaturę medyczną, w tym zastępowanie
i doradzanie Zamawiającemu w całym procesie inwestycyjnym zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 do
SIWZ

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin płatności / Waga: 40

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2027
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy, w ciągu 3 lat od udzielenia
zamienia podstawowego, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem
zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający może zawiesić realizację niniejszej umowy ze względu na brak/ograniczenie finansowania, lub
dokonania przesunięć finansowych w uzgodnieniu z instytucja finansującą na czas oznaczony nie dłuższy niż
12 miesięcy, informując o tym pisemnie Wykonawcę

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
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II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określił szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku udziału w
postępowaniu

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określił szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku udziału w
postępowaniu

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
w okresie ostatnich 6 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, wykonał co najmniej: min. 1 usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego/
Inżyniera Kontraktu nad budową lub przebudową obiektu budowlanego służby zdrowia (wg Polskiej Klasyfikacji
Obiektów Budowlanych należący do klasy 1264 -budynki szpitali i za-kładów opieki medycznej), w tym
obejmującego budowę lub przebudowę: min. 1 bloku operacyjnego (w tym min. 3 sale operacyjne), o łącznej
wartości robót min. 50 mln zł brutto, lub min. 1 usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego/
Inżyniera Kontraktu nad budową lub przebudową obiektu bu-dowlanego służby zdrowia (wg Polskiej Klasyfikacji
Obiektów Budowlanych należący do klasy 1264 -budynki szpitali i zakładów opieki medycznej), oraz min.
1 usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego/ Inżyniera Kontraktu nad budową lub
przebudową min. 1 bloku operacyjnego (w tym min. 3 sale operacyjne),o łącznej wartości robót min. 50 mln
zł brutto, min. 1 usługa polegające na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego/Inwestora Zastępczego nad
budową lub przebudową obiektu zabytkowego o wartości robót min. 3 mln PLN brutto;
2) Dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami : Koordynatorem Inwestycji, Inspektorem nadzoru
robót i weryfikatorem dokumentacji budowlanej w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, Inspektorem
nadzoru robót i weryfikatorem dokumentacji budowlanej w specjalności sanitarnej, Inspektorem nadzoru robót
i weryfikatorem dokumentacji budowlanej w specjalności elektrycznej, Inspektorem nadzoru robót drogowych,
Inspektorem nadzoru branży telekomunikacyjnej (strukturalnej lub logistycznej), Technologiem medycznym,
i Ekspertem ds. prawnych (radca prawny/adwokat), Inspektor Nadzoru robót budowlanych przy zabytkach, o
wykształceniu, doświadczeniu, uprawnieniach określonych w SIWZ.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zakazane są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z potrzeb Zamawiającego lub
z przyczyn dotyczących Zamawiającego lub też z przyczyn obiektywnych, niezależnych od żądnej ze stron i
dotyczy:
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1. ograniczenie zakresu inwestycji, wynikające z braku środków finansowych,
2. zmiany w składzie zespołu Nadzoru,
3. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
zamówienia,
4. w zakresie powierzenia części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy(-om) lub dalszym Podwykonawcom
lub zmiany Pod-wykonawców lub wprowadzenia innych Podwykonawców i/lub dalszych Podwykonawców
i inne określone we wzorze umowy
III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Ze względu na strategiczne znaczenie inwestycji dla Szpitala i jego rozwoju, istnieje pilna potrzeba udzielenie
zamówienia przez przyspieszenie procedury celem uniknięcia opóźnień z jej realizacją(tym bardziej że pierwsze
postępowanie w tym przedmiocie nie zakończyło się udzieleniem zamówienia), jak i z poszczególnymi jej
etapami na które Szpital otrzymał środki publiczne w kolejnych okresach dotacyjnych. Przyspieszenie wynika
także z potrzeby niezwłocznego zawarcia i przyspieszenia realizacji przyszłych umów związanych z realizacją
zamówienia celem wydatkowania - w największym stopniu - przyznanych środków publicznych i uniknięcia
tym samym utraty przyznanych środków oraz powstania nieodwracalnej szkody dla Zamawiającego teraz i w
przyszłości.

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/09/2018
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 07/09/2018
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, miejsce
otwarcia ofert: Siedziba Sekcji Zamówień publicznych(pokój A budynek 52)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień powtarzających.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a
Wykonawcą – Zamawiający nie dopuszcza do rozliczeń w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający żąda wskazania, odpowiednio do treści postanowień SIWZ, przez Wykonawcę w ofercie części
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności, o
których mowa w art. 144 ustawy Pzp.W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszej SIWZ, mają
zastosowanie przepisy ustawy PZP i
akty wykonawcze do ustawy.
Zamawiający przewiduje wniesienie wadium zgodnie z postanowieniami SIWZ w tym zakresie.
Zgodnie z postanowieniami SIWZ w tym zakresie Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust.3 dyrektywy
2014/25/UE Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału i nie
podlega wykluczeniu z postępowania. Wzór JEDZ - wraz z wszystkim informacjami w tym sporządzania i
składania w wersji elektronicznej - dostępny jest pod linkiem https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/
jednolityeuropejski-dokument-zamowienia.
Wykonawca składa dokument JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z postanowieniami SIWZ w tym zakresie.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy, w ciągu 3 lat od udzielenia
zamienia podstawowego, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem
zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje
uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe
na ten cel. Wysokość wynagrodzenia z tego tytułu zostanie ustalona – w miarę możliwości - w oparciu o
dotychczasowe wynagrodzenie dotyczące zamówienia podstawowego.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul.Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

6/6

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul.Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm), przysługują środki ochrony prawnej w
postaci odwołania i skargi do sądu, na zasadach określonych w Dziale VI tej ustawy (art. 179 – 198g).

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul.Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/08/2018

