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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:125370-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Tarnowskie Góry: Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
2016/S 072-125370

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej REPTY Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego
Ziętka
ul. Śniadeckiego 1
Punkt kontaktowy: Sekcja zamówień publicznych
Osoba do kontaktów: Anna Klecz
42-604 Tarnowskie Góry
POLSKA
Tel.:  +48 323901206
E-mail: zamowieniapubliczne@repty.pl 
Faks:  +48 323901353
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.repty.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Rozbudowa SP ZOZ „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich
Górach w systemie zaprojektuj i wybuduj wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie

mailto:zamowieniapubliczne@repty.pl
www.repty.pl


Dz.U./S S72
13/04/2016
125370-2016-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 2 / 18

13/04/2016 S72
http://ted.europa.eu/TED

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2 / 18

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji
im. gen. Jerzego Ziętka ul. Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry.
Kod NUTS PL22

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiot zamówienia stanowi realizacja inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa SP ZOZ »REPTY«
Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach w systemie zaprojektuj i
wybuduj wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”, dofinansowanej ze środków budżetu państwa i Województwa
Śląskiego.
2. Inwestycja realizowana będzie na działkach nr: 162/1, 152/1, 156/1, 159/1, które stanowią własność
Województwa Śląskiego i przekazane zostały w nieodpłatne użytkowanie SP ZOZ „REPTY” Górnośląskiego
Centrum Rehabilitacji w Tarnowskich Górach, natomiast działka nr 157/1 jest własnością gminy Tarnowskie
Góry. Budynek szpitala znajduje się na terenie Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego w Reptach Śląskich
o nazwie „Park w Reptach i Dolinie Dramy” wpisanego decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do
rejestru zabytków nr rejestru 660/66.
3. Na potrzeby inwestycji opracowano architektoniczną koncepcję rozbudowy szpitala oraz program
funkcjonalno- użytkowy. W koncepcji przyjęto następujące założenia:
— rozbudowę szpitala o budynek przeznaczony na oddziały rehabilitacji kardiologicznej, posiadający m.in.:
170 łóżek szpitalnych, sale gimnastyczne dla pacjentów, szatnie dla personelu medycznego na ok. 100 osób,
sale konferencyjne oraz niezbędne zaplecze do wykonywania procedur medycznych zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa;
— powierzchnię użytkową nowoprojektowanego budynku wynoszącą nie mniej niż 6 500 m²;
— liczbę kondygnacji nadziemnych: 6 (sześć) tj. niski parter, parter, 1, 2, 3, 4 piętro oraz poziom -1, który jest
częściowo nieużytkowy.
4. Zakres rzeczowy realizowanej inwestycji obejmuje w szczególności następujące zadania:
Etap I:
a) wykonanie projektu budowlanego wraz z projektami wykonawczymi i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień,
opinii i pozwoleń;
b) przeniesienie całości autorskich praw majątkowych do wszystkich stworzonych w ramach realizacji umowy
utworów;
c) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę;
Etap II:
d) zorganizowanie i zagospodarowanie placu budowy, realizacja robót ziemnych, budowlanych, instalacyjnych,
sieciowych, drogowych i wykończeniowych wraz z uruchomieniem, przeprowadzeniem prób funkcjonalnych,
opracowaniem instrukcji eksploatacji i obsługi obiektu, przeszkoleniem pracowników Zamawiającego;
e) dostawa i montaż mebli, wyposażenia technologicznego, sprzętów i urządzeń wskazanych w koncepcji,
programie funkcjonalno-użytkowym, projektach oraz opisanych w Załączniku nr 1A;
f) uzyskanie na rzecz Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu;
g) pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych do czasu ich zakończenia i uzyskania
pozwolenia na użytkowanie obiektów,
h) udzielenie Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na zadeklarowane okresy gwarancji.
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5. Inwestycja winna być przeprowadzona w oparciu o:
a) architektoniczną koncepcję rozbudowy szpitala wraz z programem funkcjonalno- użytkowym, zwanym dalej
„PF-U” (Załącznik nr 2 do SIWZ);
b) projekt budowlany zagospodarowania terenu wokół przystanku autobusowego (Załącznik nr 3 do SIWZ);
c) projekt budowlany przebudowy odcinka sieci kanalizacyjnej (Załącznik nr 4 do SIWZ);
d) wytyczne i wymagania opisane w Załączniku nr 1 do SIWZ;
e) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych wymaganych parametrów
technicznych sprzętu i urządzeń, ujętych w koncepcji i PF-U oraz projektach (Załącznik nr 1 i 1A do SIWZ.).
6. Wszystkie dokumenty załączone do SIWZ Wykonawca zobowiązany jest czytać oraz uwzględnić łącznie i
uzupełniająco.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (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

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Zakres rzeczowy realizowanej inwestycji obejmuje w szczególności następujące zadania:
Etap I:
a) wykonanie projektu budowlanego wraz z projektami wykonawczymi i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień,
opinii i pozwoleń;
b) przeniesienie całości autorskich praw majątkowych do wszystkich stworzonych w ramach realizacji umowy
utworów;
c) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę;
Etap II:
d) zorganizowanie i zagospodarowanie placu budowy, realizacja robót ziemnych, budowlanych, instalacyjnych,
sieciowych, drogowych i wykończeniowych wraz z uruchomieniem, przeprowadzeniem prób funkcjonalnych,
opracowaniem instrukcji eksploatacji i obsługi obiektu, przeszkoleniem pracowników Zamawiającego;
e) dostawa i montaż mebli, wyposażenia technologicznego, sprzętów i urządzeń wskazanych w koncepcji,
programie funkcjonalno-użytkowym, projektach oraz opisanych w Załączniku nr 1A;
f) uzyskanie na rzecz Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu;
g) pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych do czasu ich zakończenia i uzyskania
pozwolenia na użytkowanie obiektów,
h) udzielenie Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na zadeklarowane okresy gwarancji.
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Z uwzględnieniem przewidywanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 10 % wartości
zamówienia podstawowego, ustala się szacunkową wartość zamówienia (bez VAT) na kwotę 37 894 574,70
PLN.
Szacunkowa wartość bez VAT: 34 449 613,36 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.7.2016. Zakończenie 15.11.2018

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion
złotych)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w 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 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359)
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. 12:30 z 24 maja 2016 r.
5. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy dołączyć do oferty w
oryginale w sposób umożliwiający jego późniejszy zwrot, bez naruszania oferty (np. umieszczony w koszulce,
kopercie), a do oferty trwale dołączyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
6. Wykonawcy, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert zostaną wykluczeni z postępowania
o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 2 pkt 2 ustawy Pzp.
7. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Pzp. Zamawiający, zgodnie z art.
46 ust. 4a ustawy Pzp, 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 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.
8. Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, 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,



Dz.U./S S72
13/04/2016
125370-2016-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 5 / 18

13/04/2016 S72
http://ted.europa.eu/TED

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5 / 18

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
9. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien
być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące postanowienia:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/
poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji /poręczenia) oraz wskazanie ich siedziby,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
c) kwotę gwarancji/poręczenia,
d) termin ważności gwarancji/poręczenia,
e) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie: „iż Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy” oraz
„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, 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.”
f) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe,
g) gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
h) wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego,
i) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres
związania z ofertą;
j) zakaz stosowania dodatkowych klauzul w poręczeniu utrudniających, ograniczających lub uniemożliwiających
skorzystanie przez Zamawiającego z tego rodzaju zabezpieczenia w szczególności podawania klauzuli, że
przed wystąpieniem o roszczenie do poręczyciela Zamawiający musi uprzednio wezwać Wykonawcę do
zapłaty.
k) w treści gwarancji/poręczenia – jako Wykonawca – muszą zostać wskazani wszyscy wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia.
l) zobowiązanie poręczyciela musi mieć charakter pieniężny.
m) w treści poręczenia należy wyraźnie wskazać, że poręczyciel nie będzie w stosunku do Zamawiającego
korzystał z jakichkolwiek zarzutów, które mogłyby mu przysługiwać.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i Załączniku nr 16. obowiązującym wynagrodzeniem w niniejszym
postępowaniu jest wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 632 Kodeksu cywilnego. Rozliczenie
za wykonanie przedmiotu Umowy będzie dokonywane w okresach kwartalnych. Płatność faktury nastąpi w
terminie 60 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowej, rzetelnej i terminowo wystawionej faktury wraz
z dołączonym oryginałem Protokołu Zaawansowania albo Rozliczenia Ostatecznego oraz oświadczeniami.
Szczegółowe zasady płatności wynagrodzenia opisano w § 11 Ogólnych warunków umowy.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zgodnie z art. 23 Ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)
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Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem należy
załączyć do oferty. Winno być podpisane przez wszystkie upoważnione do tego osoby wskazane w rejestrach
właściwych dla poszczególnych wykonawców lub posiadające stosowne umocowanie. W/w pełnomocnictwo
powinno zawierać w szczególności wskazanie:
— postępowania o zamówienia publiczne, którego dotyczy,
— wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego,
— ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
W przypadku Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, a będących związanymi umową spółki
cywilnej, Zamawiający żąda przedłożenia w ofercie dokumentu wskazującego na sposób reprezentowania
spółki (np. umowy spółki, pełnomocnictwa). Jeżeli złożenie oferty i podpisanie umowy w sprawie zamówienia
publicznego przekracza zakres zwykłych czynności spółki, a z treści umowy spółki nie wynika stosowne
umocowanie danego wspólnika lub wspólników, dla ważności oferty wymagane jest jej podpisanie przez
wszystkich wspólników albo wspólnika umocowanego w drodze odrębnej uchwały wspólników, bądź też przez
Pełnomocnika.
Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający żąda przed zwarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
Umowa, o której mowa powyżej winna zawierać w szczególności:
a) oznaczenie stron,
b) cel działania,
c) czas trwania umowy co najmniej przez okres obowiązywania umowy z Zamawiającym powiększony o okres
gwarancji i rękojmi,
d) zasady współdziałania w tym zakres obowiązków każdej ze stron,
e) zasady odpowiedzialności i dokonywania rozliczeń pomiędzy stronami,
f) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu
wykonania zamówienia oraz upływu okresu rękojmi.
Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.4) Inne szczególne warunki

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunki udziału w postępowaniu
oraz opis sposobu dokonywania
Oceny spełniania tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
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2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu jakim
jest brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.
a) Warunki określone w pkt. 1 pkt. 1.1 – 1.4. winien spełniać, co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
b) Warunki określone w ust. 2 dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp muszą być spełnione oddzielnie przez każdego z Wykonawców.
c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
d) Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem
należy załączyć do oferty. Winno być podpisane przez wszystkie upoważnione do tego osoby wskazane
w rejestrach właściwych dla poszczególnych wykonawców lub posiadające stosowne umocowanie. W/w
pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
— postępowania o zamówienia publiczne, którego dotyczy,
— wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego,
— ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
e) Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem wyznaczonym jako Lider konsorcjum.
f) Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z
oryginałem przez tego Wykonawcę, którego dotyczą lub Pełnomocnika.
g) Dokumenty wymagane w Rozdz. XI pkt. 2 lit. a) – h) SIWZ muszą być złożone przez każdy podmiot
oddzielnie. Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust 1 ustawy Pzp musi być podpisane przez wszystkie
podmioty występujące wspólnie lub Pełnomocnika.
h) W przypadku Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, a będących związanymi
umową spółki cywilnej, Zamawiający żąda przedłożenia w ofercie dokumentu wskazującego na sposób
reprezentowania spółki (np. umowy spółki, pełnomocnictwa). Jeżeli złożenie oferty i podpisanie umowy w
sprawie zamówienia publicznego przekracza zakres zwykłych czynności spółki, a z treści umowy spółki
nie wynika stosowne umocowanie danego wspólnika lub wspólników, dla ważności oferty wymagane jest
jej podpisanie przez wszystkich wspólników albo wspólnika umocowanego w drodze odrębnej uchwały
wspólników, bądź też przez Pełnomocnika. Dokumenty wymagane w Rozdz. XI pkt. 2 lit. a) – h) SIWZ muszą
być złożone przez każdego wspólnika oddzielnie. Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust 1 ustawy Pzp
musi być podpisane przez wszystkich wspólników spółki cywilnej lub Pełnomocnika.
Ponadto w przypadku spółek cywilnych:
— dokumenty z Rozdz. XI pkt. 2 lit. c) – aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
– należy złożyć zarówno dla każdego z przedsiębiorców tworzących spółkę cywilną (w zakresie podatku
dochodowego od osób fizycznych), jak i dla samej spółki (w zakresie podatku VAT),
— dokumenty z Rozdz. XI pkt. 2 lit. d) – aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – należy złożyć zarówno dla każdego z
przedsiębiorców tworzących spółkę cywilną, jak i dla samej spółki.
4. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
a) Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi
zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
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tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia oraz
wskazujące w szczególności:
— zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu trzeciego;
— sposób wykorzystania zasobów podmiotu trzeciego przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia;
— charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z podmiotem trzecim;
— zakres i okres udziału podmiotu trzeciego przy wykonywaniu zamówienia.
b) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada
solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że
za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
c) Wykonawca zapewni, iż w razie zaprzestania realizacji przedmiotu zamówienia w określonym zakresie przez
podmiot trzeci z jakichkolwiek przyczyn Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełnienia
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego udzielonej na piśmie.
5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, zostanie
dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów
potwierdzających spełnianie ww. warunków udziału w postępowaniu. Niespełnienie przez Wykonawcę
chociażby jednego z warunków udziału w postępowaniu określonych podmiotowo skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z udziału w tym postępowaniu.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia oceny spełnienia
warunków w postępowaniu
1.1 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp, do oferty należy załączyć:
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp (Załącznik nr 6 do SIWZ);
b) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 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 (Załącznik nr 9 do SIWZ);
c) wykaz wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech 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 zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane w sposób należyty (Załącznik nr 10 do SIWZ);
d) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usługi 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 (Załącznik nr
11 do SIWZ);
e) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (Załącznik nr 15 do SIWZ);
f) 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;
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g) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
1.2. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca zobowiązany
jest dodatkowo dołączyć odpowiednio dokumenty, o których mowa w pkt 1.1 ppkt f) – g) w odniesieniu do tego
podmiotu. Dokumenty te winny zostać złożone w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
przez ten podmiot trzeci lub ustanowionego przez niego pełnomocnika
2.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, do oferty należy załączyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp
(Załącznik nr 7 do SIWZ);
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 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 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
h) oświadczenie wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5. ustawy Pzp, albo
informacją o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (Załącznik nr 8 do SIWZ).
2.2 Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą
brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w Rozdziale. XI.2.1 pkt a) – g).
3. Dokumenty dodatkowe:
a) formularz oferty wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ;
b) formularz cenowy sprzętu i aparatury medycznej zgodnie z załącznikiem nr 1B do SIWZ,
c) dowód wniesienia wadium, a w szczególności Zamawiający wymaga przedłożenia oryginału dokumentu
świadczącego o wniesieniu wadium w formie niepieniężnej lub kopii dokumentu potwierdzającego wniesienie
wadium w pieniądzu;
d) wykaz części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom – jeżeli dotyczy danego
Wykonawcy (Załącznik nr 12 do SIWZ);
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e) pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile
prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą – jeżeli dotyczy danego
Wykonawcy;
f) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo
(oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) – jeżeli dotyczy danego
Wykonawcy.
g) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby wykonywania zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub
ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków
Załącznik nr 14 – jeżeli dotyczy danego Wykonawcy;
h) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające zakres udostępnionych zasobów Załącznik nr 13 do SIWZ– jeśli
dotyczy danego Wykonawcy;
i) tabela elementów równoważnych wraz z oświadczeniem Wykonawcy potwierdzającym spełnienie
wymagań określonych dla przedmiotu zamówienia oraz dokumentu /ów potwierdzających odpowiednio
stosowanie równoważnych środków zapewnienia jakości, zgodność rozwiązań równoważnych z normami
jakościowymi, funkcjonalnymi, rozwiązaniami opisanymi w zakresie parametrów technicznych, jakościowych
lub funkcjonalnych określonych przez Zamawiającego, jeżeli ma miejsce zastosowanie równoważnych
rozwiązań wraz z dokumentacją potwierdzającą, że zaoferowane równoważniki / zamienniki odpowiadają w
zakresie minimalnym, co najmniej produktom, artykułom, materiałom, urządzeniom, technologiom opisanym w
dokumentach Zamawiającego – jeżeli dotyczy danego Wykonawcy;
4. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
4.1. Zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdz. XI pkt. 2.1 lit. b), c), d) ,f) SIWZ – składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
4.2. Zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdz. XI pkt. 2.1 lit. e), g) SIWZ – składa zaświadczenie
właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp.
4.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 4.1. lit. a) i c) oraz pkt. 4.2. powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 4.1. lit. b), powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4.4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4.1., zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone
przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
4.5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
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5. Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8,10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24
ust 1 pkt. 5-8,10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń –
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób
lub przed notariuszem.
6. Jeżeli dokumenty składane w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu będą
zawierały wartości i dane finansowe podane w innych walutach niż PLN Zamawiający dokona przeliczenia
stosując średni kurs Narodowego Banku Polskiego aktualny na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli ogłoszenie zostanie opublikowane w sobotę stosuje się kurs z
pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
7. Dowodami, o których mowa w pkt. 1 lit. b) i c), zgodnie z § 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) są:
7.1. poświadczenie,
7.2. w przypadku pkt. 1 lit. b) – inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1.
7.3. w przypadku pkt. 1 lit. c) – oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1.
8. Zamawiający, zgodnie z art. 26 ust 3 ustawy Pzp, wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie
nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25
ust.1 ustawy Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego
oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp zawierające błędy lub którzy złożyli
wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane, dostawy, usługi wymagań
określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy Pzp, dotyczący:
1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1.4.1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 20 000 000 PLN (słownie:
dwadzieścia milionów złotych 00/100), w okresie nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert,
1.4.2. posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej 20 000 000 PLN (słownie: dwadzieścia
milionów złotych 00/100) wraz z dowodem opłacenia składek.
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Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, zostanie
dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów
potwierdzających spełnianie ww. warunków udziału w postępowaniu. Niespełnienie przez Wykonawcę
chociażby jednego z warunków udziału w postępowaniu określonych podmiotowo skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z udziału w tym postępowaniu.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia oceny spełnienia
warunków w postępowaniu
1.1 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp, do oferty należy załączyć:
f) 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;
g) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
1.2. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca zobowiązany
jest dodatkowo dołączyć odpowiednio dokumenty, o których mowa w pkt 1.1 ppkt f) – g) w odniesieniu do tego
podmiotu. Dokumenty te winny zostać złożone w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
przez ten podmiot trzeci lub ustanowionego przez niego pełnomocnika.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczący:
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
1.2.1. warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
należycie:
a) co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu projektu budowlanego:
— dla budowy budynku szpitalnego, w którym wykonywana jest działalność lecznicza,
— o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 5 500 m²,
— zatwierdzonego ostateczną decyzją o pozwolenie na budowę.
Celem wykazania spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany będzie w Załączniku nr 10 do
SIWZ wskazać organ wydający decyzję, termin wydania oraz jej numer.
oraz
b) co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu projektu budowlanego:
— dla budynku wielokondygnacyjnego,
— o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 2 000 m²,
— położonego na terenie objętym ochroną Konserwatora Zabytków.
Celem wykazania spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany będzie wykazać w Załączniku nr
10 do SIWZ podstawę objęcia ochroną Konserwatora Zabytków (np. numer wpisu do Rejestru Zabytków, numer
uchwały o utworzeniu parku kulturowego, numer uchwały zawierającej miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego).
Zamawiający uzna warunek za spełniony również, jeśli Wykonawca wykaże wykonanie usług lit. a) i lit. b) w
ramach jednego zadania inwestycyjnego.
ponadto:
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1.2.2. warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył:
a) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie budynku szpitalnego, w którym wykonywana jest
działalność lecznicza:
— o wartości co najmniej 30 000 000 PLN brutto (słownie: trzydzieści milionów złotych),
— o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 5 500 m²,
— o liczbie łóżek nie mniejszej niż 120,
— zakresem robót objęte były stanowiska intensywnej terapii,
— zakres robót obejmował także wykonanie: instalacji elektrycznych (w tym niskoprądowych instalacji
teletechnicznych), ogólnobudowlanych, instalacji sanitarnych (w tym instalacji wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji) oraz instalacji gazów medycznych wraz z montażem paneli nadłóżkowych,
oraz:
b) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie:
— budynku wielokondygnacyjnego;
— o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 2 000 m²,
— położonego na terenie objętym ochroną Konserwatora Zabytków,
Celem wykazania spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany będzie wykazać w Załączniku nr
9 do SIWZ podstawę objęcia ochroną Konserwatora Zabytków (np. numer wpisu do Rejestru Zabytków, numer
uchwały o utworzeniu parku kulturowego, numer uchwały zawierającej miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego).
Zamawiający uzna warunek za spełniony również, jeśli Wykonawca wykaże wykonanie usług lit. a) i lit. b) w
ramach jednego zadania inwestycyjnego.
1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
1.3.1. warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej następującymi
osobami zatrudnionymi przy bezpośredniej realizacji zamówienia, o minimalnych poniższych kwalifikacjach i
doświadczeniu niezbędnym do wykonania zadania:
1. Projektant w specjalności architektonicznej:
a) osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności architektonicznej;
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 2 projekty architektoniczne
dla budowy budynków o powierzchni użytkowej co najmniej 5 500 m² każdy, w tym co najmniej jeden projekt
budynku szpitalnego, w którym wykonywana jest działalność lecznicza oraz co najmniej jeden projekt budynku
wielokondygnacyjnego znajdującego się na terenie objętym ochroną Konserwatora Zabytków.
2. Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej:
a) osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej;
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 dwa projekty konstrukcyjno-
budowlane dla budowy budynków użyteczności publicznej, o powierzchni użytkowej co najmniej 5 500
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m² każdy, w tym co najmniej jeden projekt budynku szpitalnego, w którym wykonywana jest działalność
lecznicza.
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.
4. Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych:
a) osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
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 dwa projekty instalacji
elektrycznej i elektroenergetycznej w budynkach użyteczności publicznej, w tym co najmniej w jednym budynku
szpitalnym, w którym wykonywana jest działalność lecznicza.
5. Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych:
a) osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;
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 dwa projekty instalacji
telekomunikacyjnej w budynkach wielokondygnacyjnych.
6. Projektant technologii medycznej:
osoba, która zrealizowała co najmniej jeden projekt wyposażenia szpitalnego (dotyczący wyposażenia sal,
pokoi, rozmieszczenia instalacji, urządzeń i sprzętów) obejmującego stanowiska intensywnej terapii.
7. Kierownik budowy:
a) osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z
ustawą z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 290);
b) osoba posiadająca aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
c) osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
d) osoba posiadająca co najmniej 10-letnie doświadczenie, licząc od daty uzyskania stosownych uprawnień
budowlanych, w kierowaniu lub nadzorowaniu nad robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej ( kierownik robót, inspektor nadzoru),
e) wymagane doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przez cały okres realizacji inwestycji na co
najmniej jednej budowie budynku szpitalnego włącznie z odbiorem końcowym
— o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 6 500 m²,
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— o wartości co najmniej 40 000 000 PLN brutto (słownie: czterdzieści milionów złotych),
— obejmującej stanowiska intensywnej terapii,
f) wymagane doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru przez cały okres
realizacji inwestycji na co najmniej jednej budowie budynku na terenie objętym ochroną Konserwatora
Zabytków.
Warunki wskazane w lit. e) i f) mogą zostać spełnione łącznie – Zamawiający uzna spełnienie powyższych
warunków jeśli Kierownik Budowy wykaże się doświadczeniem wskazanym w lit. e) i f) w ramach jednego
zadania inwestycyjnego.
8. Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych:
a) osoba posiadająca uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz.290);
b) osoba posiadająca aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
c) osoba posiadająca ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych;
d) osoba posiadająca co najmniej 5-letnie doświadczenie, licząc od daty uzyskania stosownych uprawnień
budowlanych, w kierowaniu lub nadzorowaniu nad robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych ( kierownik robót,
inspektor nadzoru inwestorskiego),
e) doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót instalacyjnych (instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych ) przy budowie, rozbudowie lub przebudowie co
najmniej 2 budynków użyteczności publicznej, w tym co najmniej jednego budynku szpitalnego, w którym zakres
robót obejmował wykonanie instalacji gazów medycznych.
9. Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych:
a) osoba posiadająca uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 290);
b) osoba posiadająca aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
c) osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
d) osoba posiadająca co najmniej 5-letnie doświadczenie, licząc od daty uzyskania stosownych uprawnień
budowlanych, w kierowaniu lub nadzorowaniu nad robotami w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych (kierownik robót, inspektor nadzoru inwestorskiego),
e) doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych przy budowie, rozbudowie lub przebudowie
co najmniej jednego budynku szpitalnego, w którym wykonywana jest działalność lecznicza.
Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadania uprawnień budowlanych (w tym przynależności do
określonego samorządu zawodowego) na podstawie (art. 12a) ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
(tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie
uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania
określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na
zasadach przewidzianych w ustawie z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65).



Dz.U./S S72
13/04/2016
125370-2016-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 16 / 18

13/04/2016 S72
http://ted.europa.eu/TED

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

16 / 18

Wszystkie ww. osoby wskazane do wykonania zamówienia muszą mieć zapewnioną przez Wykonawcę
możliwość komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim, posiadać znajomość prawa budowlanego
i procedur administracyjnych w zakresie inwestycji budowlanych realizowanych na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia/pełnienia przez jedną osobę równocześnie kilku ww. funkcji.
Zamawiający zastrzega, iż na potrzeby przedmiotowego postępowania, pod pojęciem:
a) „budynku szpitala” lub „budynek szpitalny” należy rozumieć budynek, w których wykonywane są całą dobę
kompleksowe świadczenia szpitalne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji (zgodnie
z art. 2 ust. 1 pkt 9 i 11 ustawy o działalności leczniczej),
b) „budynku użyteczności publicznej” zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych, Zamawiający uzna
budynki niemieszkalne grup: 122 (tj. budynki biurowe) oraz 126 (tj. ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki
o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej),
c) „realizacji na terenie objętym ochroną Konserwatora Zabytków” należy rozumieć nieruchomość dla której
ochrona została ustalona na mocy postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub
znajdująca się w granicach parku kulturowego, objęta archeologiczną strefą prawnej ochrony konserwatorskiej,
w obrębie której wszelkie prace ziemno-budowlane należy uzgodnić z Konserwatorem Zabytków,
d) „budynku wielokondygnacyjnego” należy rozumieć budynek o więcej niż jednej kondygnacji nadziemnej.
e) „działalność lecznicza” – całodobowe udzielanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych polegających
na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji (zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 i 11 ustawy o działalności
leczniczej),
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, zostanie
dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów
potwierdzających spełnianie ww. warunków udziału w postępowaniu. Niespełnienie przez Wykonawcę
chociażby jednego z warunków udziału w postępowaniu określonych podmiotowo skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z udziału w tym postępowaniu.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia oceny spełnienia
warunków w postępowaniu
1.1 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp, do oferty należy załączyć:
b) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
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 (Załącznik nr 9 do SIWZ);
c) wykaz wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech 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 zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane w sposób należyty (Załącznik nr 10 do SIWZ);
d) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usługi 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 (Załącznik nr
11 do SIWZ);
e) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (Załącznik nr 15 do SIWZ).
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III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena oferty w złotych brutto / z VAT/. Waga 90
2. Okres gwarancji i rękojmi za wady tj. konstrukcje, stropy, dachy, ściany i izolacje budynku oraz towarzyszącą
infrastrukturę w postaci chodników wraz z drogami i przystankiem autobusowym wykonane w ramach realizacji
zadania inwestycyjnego. Waga 10

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
GCR/15/ZP/2016

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
24.5.2016 - 12:30

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 24.5.2016 - 13:00
Miejscowość:
SP ZOZ REPTY Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka ul. Śniadeckiego 1 42-604
Tarnowskie Góry Sekcja zamówień publicznych p. A15.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
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VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

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.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do
Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały
interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli
zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub
2) 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli
zostało ono przesłane pisemnie,
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowe
Zamawiającego.
Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień
publicznych Środki ochrony prawnej, art. od 179 do 198g.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11.4.2016
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