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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:6928-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2019/S 005-006928
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: Agnieszka Antoniak-Witek, Tatiana Kuratow
Tel.: +48 513168685
E-mail: blok@ativa.com.pl
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: https://5wszk.com.pl/zamowienia-publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

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 dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla budowy Zintegrowanego Bloku Operacyjnego na
terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie SP ZOZ
Numer referencyjny: 1/ZP/2019

II.1.2)

Główny kod CPV
71000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Usługi
II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla budowy
Zintegrowanego Bloku Operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Wrocławska 1-3 wraz ze sprawowaniem nadzoru
autorskiego” (zadanie nr 91575), na które składa się opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej,
kosztorysowej i innych dokumentów niezbędnych do wykonania tytułowego zadania, w tym uzyskanie
wymaganych: pozwoleń, zgód, uzgodnień oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do pełnej realizacji
projektu.
2. Szczegółowy zakres prac oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy
(Część II SIWZ – Wzór Umowy) oraz wymaganiach technicznych dot. przedmiotu zamówienia (Część III SIWZ –
Opis Przedmiotu Zamówienia).

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
71900000
71510000
71410000
71420000
71320000
71251000
71248000
71246000
71245000
71244000
71243000
71242000
71220000
71223000
71222100
71221000
71210000
72320000
79800000

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, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla budowy
Zintegrowanego Bloku Operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie
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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Wrocławska 1-3 wraz ze sprawowaniem nadzoru
autorskiego” (zadanie nr 91575), na które składa się opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej,
kosztorysowej i innych dokumentów niezbędnych do wykonania tytułowego zadania, w tym uzyskanie
wymaganych: pozwoleń, zgód, uzgodnień oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do pełnej realizacji
projektu.
2. Szczegółowy zakres prac oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy
(Część II SIWZ – Wzór Umowy) oraz wymaganiach technicznych dot. przedmiotu zamówienia (Część III SIWZ –
Opis Przedmiotu Zamówienia).
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie projektanta, z pkt 6.1 podpkt 1.3.a)Część I SIWZ-IDW tj.
zaprojektowanie bloku operacyjnego - wykonawca otrzyma dodatkowe 15 % za przedstawienie trzeciej i
kolejnej referencji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie projektanta, tj. na zaprojektowanie Sali operacyjnej hybrydowej –
wykonawca otrzyma 10%za przedstawienie dodatkowej referencji ponad wymagane w pkt 6.1 podpunkt 1.3. a)
Część I SIWZ-IDW / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. Zadanie jest finansowane z dotacji
MON. Planowane zakończenie realizacji zamówienia 31.12.2022.

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:
Nie dotyczy

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Nie dotyczy

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy którzy: 1. Posiadają wiedzę i doświadczenie dla zrealizowania
zamówienia.Zamawiający uzna, że ten warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże łącznie, że w okresie
ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w okresie prowadzenia tej działalności, zrealizował lub realizuje: a) Co najmniej jedno zamówienie, którego
przedmiotem było wykonanie dokumentacji projektowej, tj. projekt budowlany z uzyskaniem pozwolenia
na budowę i projekty wykonawcze, której przedmiotem była budowa, nadbudowa, przebudowa lub remont
obiektu służby zdrowia (przez obiekt służby zdrowia Zamawiający rozumie budynki zakwalifikowane do klasy
1264 zgodnie z PKOB), obejmującego budowę lub przebudowę: min. 1 bloku operacyjnego (minimum 4 sale
operacyjne, w tym 1 sala hybrydowa) oraz budowę lub przebudowę w ramach jednej inwestycji oddziałów
łóżkowych (minimum 100 łóżek), o łącznej wartości prac projektowych minimum 2 500 000 PLN (słownie: dwa
miliony pięćset tysięcy złotych) brutto.
Lub
Co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie dokumentacji projektowej, tj. projekt
budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowę i projekty wykonawcze, której przedmiotem była budowa,
nadbudowa, przebudowa lub remont obiektu służby zdrowia (przez obiekt służby zdrowia Zamawiający rozumie
budynki zakwalifikowane do klasy 1264 zgodnie z PKOB), obejmującego budowę lub przebudowę: minimum 1
bloku operacyjnego (minimum 4 sale operacyjne, w tym 1 sala hybrydowa) oraz Co najmniej jedno zamówienie,
którego przedmiotem było wykonanie dokumentacji projektowej, tj. projekt budowlany z uzyskaniem pozwolenia
na budowę i projekty wykonawcze, której przedmiotem była budowa, nadbudowa, przebudowa lub remont
obiektu służby zdrowia (przez obiekt służby zdrowia Zamawiający rozumie budynki zakwalifikowane do klasy
1264 zgodnie z PKOB), obejmującego budowę lub przebudowę oddziałów łóżkowych (minimum 100 łóżek)
O łącznej wartości prac projektowych minimum 2 500 000 PLN (słownie dwa miliony pięćset tysięcy złotych)
brutto.b)Co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie dokumentacji projektowej
bryłowego modelu 3D, tj. projekt budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowę i projekty wykonawcze
we wszystkich branżach, której przedmiotem była budowa, nadbudowa, przebudowa lub remont obiektu
użyteczności publicznej c) Co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie dokumentacji
projektowej, tj. projekt budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowę i projekty wykonawcze we wszystkich
branżach, której przedmiotem była budowa, nadbudowa, przebudowa lub remont obiektu zabytkowego w
rozumieniu właściwych przepisów.
2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna, że ten warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponował następującymi osobami: a) jedną osobą będącą Głównym Projektantem i koordynatorem prac
projektantów, posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej,
b) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
c) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; d) jedną osobą posiadającą
uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych, e) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnej, f) jedną osobą posiadającą uprawnienia
do projektowania w specjalności w specjalności inżynieryjnej drogowej, g) jedną osobą, która posiada
doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji technologa medycznego. Wszystkie osoby 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
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III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z treścią SIWZ część 1 Instrukcja dla wykonawców, SIWZ część 2 umowa projektowa i SIWZ część 3
opis przedmiotu zamówienia.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

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

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/02/2019
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
Oferta musi zachować ważność do: 12/04/2019

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 12/02/2019
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego: ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, Komenda Szpitala - Budynek 32, I piętro sala
Forum Medicum.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

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:
W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z powodu
okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 Pzp.
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W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,
żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 Pzp.
Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony we wskazanych miejscach i podpisany Załącznik nr 1 do IDW – formularz ofertowy.
Uwaga: Dokument ten należy złożyć w formie wskazanej w pkt. 6.11. IDW
2. Wypełniony we wskazanych miejscach i podpisany Załącznik nr 3 do IDW – Wykaz osób
Uwaga: Dokument ten należy złożyć w formie wskazanej w pkt. 6.11. IDW
3. Dokumenty, z których wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy – np. odpis z
Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG (o ile dotyczy). Jeżeli wykonawca działa przez pełnomocnika należy
dodatkowo załączyć stosowne pełnomocnictwo dla danej osoby.
4. Wykonawca celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia
(pkt 6.1.1. IDW) składa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ).
5. Wykonawca/wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp (informacja dot. otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
(Załącznik nr 2 do IDW);
6. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 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 - na potwierdzenie spełnienia warunku o którym mowa w pkt. 6.1.3 IDW.
7. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 8 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 te zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
8. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 Pzp
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9. Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
10. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
Wadium:
1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium
2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 38 625,00 PLN (słownie: trzydzieści
osiem tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych)
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
4. Szczegóły dotyczące sposobu wnoszenia wadium zawarto w SIWZ część 1 Instrukcja dla wykonawców.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
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ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
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 przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi do sądu, na zasadach określonych
w Dziale VI tej ustawy (art. 179 – 198g Pzp).

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:
04/01/2019

08/01/2019
S5
https://ted.europa.eu/
TED
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