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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:181890-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Tarnowskie Góry: Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
2016/S 102-181890

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej REPTY Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego
Ziętka, ul. Śniadeckiego 1, Sekcja zamówień publicznych, Osoba do kontaktów: Anna Klecz, Tarnowskie

Góry 42-604, POLSKA. Tel.:  +48 323901206. Faks:  +48 323901353. E-mail: zamowieniapubliczne@repty.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.4.2016, 2016/S 072-125370)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:45215140, 45000000, 45215142, 71000000, 71248000, 45100000, 45200000, 45400000, 45331000, 45333000,
45330000, 45331100, 45315300, 45311000, 45312310, 45312100, 45314300, 45111291, 45223500, 45223110,
45262600, 45320000, 45442000, 45332000, 45231300, 45314310, 45233140, 45233120, 45223300, 45312000,
45410000, 45442100, 45430000, 45111200, 45110000, 45262500, 45450000, 45420000, 45261000, 45313100,
45310000, 32412110, 33100000, 33157400, 33195000, 33190000, 33182100, 33155000, 33196000, 33192000,
44410000, 39100000, 30200000, 30213000, 30237200, 30232110, 48620000, 77310000, 77300000, 45112710
Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
Roboty budowlane
Roboty budowlane w zakresie oddziałów intensywnej opieki
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
Nadzór nad projektem i dokumentacją
Przygotowanie terenu pod budowę
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie
inżynierii lądowej i wodnej
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Roboty instalacyjne gazowe
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Instalowanie centralnego ogrzewania
Instalacje zasilania elektrycznego
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Ochrona odgromowa
Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
Instalowanie infrastruktury okablowania
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Konstrukcje z betonu zbrojonego
Instalowanie konstrukcji metalowych
Różne specjalne roboty budowlane
Roboty izolacyjne
Nakładanie powierzchni kryjących
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:125370-2016:TEXT:PL:HTML
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Układanie kabli
Roboty drogowe
Roboty w zakresie budowy dróg
Roboty budowlane w zakresie parkingów
Instalowanie systemów alarmowych i anten
Tynkowanie
Roboty malarskie
Pokrywanie podłóg i ścian
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Roboty murarskie i murowe
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Instalowanie wind
Roboty instalacyjne elektryczne
Sieć internetowa
Urządzenia medyczne
Medyczna aparatura oddechowa
System monitorowania pacjentów
Różne urządzenia i produkty medyczne
Defibrylatory
Przyrządy do fizykoterapii
Pomoce medyczne
Meble medyczne
Artykuły łazienkowe i kuchenne
Meble
Urządzenia komputerowe
Komputery osobiste
Akcesoria komputerowe
Drukarki laserowe
Systemy operacyjne
Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
Usługi ogrodnicze
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
Zamiast:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
3. (...) – liczbę kondygnacji nadziemnych: 6 (sześć) tj. niski parter, parter, 1, 2, 3, 4 piętro oraz poziom -1, który jest
częściowo nieużytkowy.
4. (...) f) uzyskanie na rzecz Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu;
5. (...) a) architektoniczną koncepcję rozbudowy szpitala wraz z programem funkcjonalno- użytkowym, zwanym dale j„PF-
U” (Załącznik nr 2 do SIWZ);
6. Wszystkie dokumenty załączone do SIWZ Wykonawca zobowiązany jest czytać oraz uwzględnić łącznie i
uzupełniająco.
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
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4. (...) f) uzyskanie na rzecz Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu;
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:
Rozpoczęcie 1.7.2016. Zakończenie 15.11.2018.
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w ING Bank Śląski nr
konta 92 1050 1386 1000 0002 0085 6649 z dopiskiem „Wadium GCR/15/ZP/2016”. Wniesienie wadium w pieniądzu
będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego w terminie do godz. 10:00 dnia 31.5.2016.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
1.3.1. (...) 3. Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych:
a) osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
b) osoba posiadająca co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu po uzyskaniu uprawnień
budowlanych (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego);
c) osoba posiadająca aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
d) osoba, która zrealizowała wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę co najmniej jeden projekt budynku szpitalnego, w
którym wykonywana jest działalność lecznicza obejmujący stanowiska intensywnej terapii oraz co najmniej jeden projekt z
zakresu instalacji gazów medycznych.
VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający informuje, że dzień rozpoczęcia realizacji zamówienia w dacie 1.7.2016, określony w pkt II.3) ogłoszenia,
należy traktować jako termin prognozowany, w istocie za termin rozpoczęcia realizacji zamówienia należy przyjąć dzień
zawarcia umowy.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
31.5.2016 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
31.5.2016 (11:00)
Powinno być:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
3. (…) – liczbę kondygnacji nadziemnych: 5 (pięć), tj. niski parter, parter, 1, 2, 3 piętro oraz poziom -1, który jest
częściowo nieużytkowy.
4. (...) f) uzyskanie na rzecz Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu;
5. (...) a) zaktualizowaną architektoniczną koncepcję rozbudowy szpitala wraz z programem funkcjonalno-użytkowym,
zwanym dalej „PF-U” (Załącznik nr 2A do SIWZ).
6. Wszystkie dokumenty załączone do SIWZ Wykonawca zobowiązany jest czytać oraz uwzględnić łącznie i
uzupełniająco. W przypadku rozbieżności pomiędzy architektoniczną koncepcją rozbudowy szpitala wraz z programem
funkcjonalno-użytkowym oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych wymaganych
parametrów technicznych sprzętu i urządzeń, pierwszeństwo ma szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z
opisem minimalnych wymaganych parametrów technicznych sprzętu i urządzeń. Wykonawca obowiązany jest do
uwzględnienia w projekcie wszystkich sprzętów i urządzeń wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
wraz z opisem minimalnych wymaganych parametrów technicznych sprzętu i urządzeń, nawet jeśli nie zostały one ujęte
w architektonicznej koncepcji rozbudowy szpitala wraz z programem funkcjonalno-użytkowym.
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
4. (...) f) uzyskanie na rzecz Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu;
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:
Rozpoczęcie 15.7.2016. Zakończenie 15.11.2018.
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III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w ING Bank Śląski nr
konta 92 1050 1386 1000 0002 0085 6649 z dopiskiem „Wadium GCR/15/ZP/2016”. Wniesienie wadium w pieniądzu
będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego w terminie do godz. 10:00 dnia 15.6.2016.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
1.3.1 (…) 3. Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych:
a) osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
b) osoba posiadająca co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu po uzyskaniu uprawnień
budowlanych (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego)
c) osoba posiadająca aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
d) osoba, która zrealizowała wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę co najmniej jeden projekt budynku szpitalnego, w
którym wykonywana jest działalność lecznicza obejmujący stanowiska intensywnej terapii oraz co najmniej jeden projekt z
zakresu instalacji gazów medycznych.
Zamawiający uzna za spełniony powyższy warunek również w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, iż dysponuje dwoma
osobami o kwalifikacjach, jak poniżej:
3A. Projektant instalacji gazów medycznych:
— osoba, która zrealizowała wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę co najmniej jeden projekt instalacji gazów
medycznych w budynku szpitalnym, w którym wykonywana jest działalność lecznicza obejmująca stanowiska intensywnej
terapii
— osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji
sanitarnych
— osoba posiadająca co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu po uzyskaniu uprawnień
budowlanych (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego)
— osoba posiadająca aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
oraz
3B. Projektant instalacji sanitarnych:
— osoba, która zrealizowała wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę co najmniej jeden projekt budynku szpitalnego, w
którym wykonywana jest działalność lecznicza obejmująca stanowiska intensywnej terapii
— osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych
— osoba posiadająca co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu po uzyskaniu uprawnień
budowlanych (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego)
— osoba posiadająca aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający informuje, że dzień rozpoczęcia realizacji zamówienia w dacie 15.7.2016, określony w pkt II.3) ogłoszenia,
należy traktować jako termin prognozowany, w istocie za termin rozpoczęcia realizacji zamówienia należy przyjąć dzień
zawarcia umowy.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
15.6.2016 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
15.6.2016 (11:00)
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
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Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


