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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335447-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Zielona Góra: Usługi projektowania architektonicznego
2019/S 136-335447

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Szpital Uniwersytecki im. K.Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.
970773231
Ul. Zyty 26
Zielona Góra
65-046
Polska
Osoba do kontaktów: Sylwia Czarnecka
E-mail: tz1@szpital.zgora.pl 
Kod NUTS: PL432
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.szpital.zgo.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.szpital.zgo.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
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 pełnobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy i rozmieszczenia oddziałów szpitalnych w
budynku „L” w ramach zadań inwestycyjnych pn.: 1) „Modernizacja budynku L - etap II (Onkologia) w
Numer referencyjny: TZ.372.48.2019

II.1.2) Główny kod CPV
71220000

mailto:tz1@szpital.zgora.pl
www.bip.szpital.zgo.pl
www.bip.szpital.zgo.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy i
rozmieszczenia oddziałów szpitalnych w budynku „L” w ramach zadań inwestycyjnych pn.:
1) „Modernizacja budynku L - etap II (Onkologia) w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w
Zielonej Górze Sp. z o.o."
2) „Termomodernizacja obiektów i sieci Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej
Górze Sp. z o.o.” zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 3 „Gospodarka
niskoemisyjna”, Działanie 3.2. „Efektywność energetyczna”, Poddziałanie 3.2.1 „Efektywność energetyczna –
projekty realizowane poza formułą ZIT”, umowa o dofinansowanie nr RPLB.03.02.01-08-0045/18-00.

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Opisem przedmiotu zamówieniu dla powyższej realizacji są następujące opracowania:
1. Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozmieszczenia
oddziałów szpitalnych w budynku L w dostosowaniu do realizowanej inwestycji pn. „Utworzenie Centrum
Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.” -
Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:
a) zaprojektowania w obiekcie poczty pneumatycznej z możliwością połączenia jej z pozostałymi obiektami
szpitala,
b) uwzględnienia w projekcie zewnętrznych żaluzji przeciwsłonecznych.
c) Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień, oświadczeń, w tym uzyskanie pozwolenia na
budowę.
2. Program Funkcjonalno - Użytkowy pn. „Modernizacja energetyczna budynków i sieci Szpitala
Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o.”- została umieszczona na stronie
internetowej Zamawiającego pod adresem http://bip.szpital.zgo.pl/index.php?id=18699 tj. dokumentacja do
postępowania przetargowego na Wykonanie robót budowlanych realizowanych w systemie „zaprojektuj i
wybuduj” w ramach realizacji projektu pn „Termomodernizacja obiektów i sieci Szpitala Uniwersyteckiego
im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. Nr TZ.372.10.2019 opublikowanego na stronie BIP
Szpitala www.bip.szpital.zgo.pl w zakładce zamówienia publiczne dalej roboty budowlane.
Jako materiały pomocnicze Zamawiający udostępnia:
a) dokumentację techniczną inwentaryzacji budowlanej wraz z opisem technicznym dla budynku L Szpitala
Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze (załącznik nr 9 do SIWZ)

http://bip.szpital.zgo.pl/index.php?id=18699
www.bip.szpital.zgo.pl
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b) dokumentację techniczną dla budynku L do zgłoszenia robót z zakresu termomodernizacji obiektu Szpitala
Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze (załącznik nr 10 do SIWZ).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 09/12/2019
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 3 „Gospodarka niskoemisyjna”,
Działanie 3.2. „Efektywność energetyczna”, Poddziałanie 3.2.1 „Efektywność energetyczna – projekty
realizowane poza formułą ZIT”, umowa o dofinansowanie nr RPLB.03.02.01-08-0045/18-00.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 60 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych
00/100);

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 wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
12-23 ustawy.
2.Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę/ów w następujących
przypadkach - wybrane przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia fakultatywne, przewidziane w art. 24 ust.
5 pkt 1, 2, 4 ustawy:
a)w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który
po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity: Dz. U. z
2016 r. poz. 2171);
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b)który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,
w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;
c)który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym,
o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia
odszkodowania.
3.Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86
ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.
4.W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania
warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 3 do oferty należy dołączyć
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w postaci Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (w skrócie: JEDZ) stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w
Formularzu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5.Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wezwany do złożenia następujących oświadczeń i
dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów): a)informacji z Krajowego Rejestru
Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert;
b)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;
c)oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
d)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ciąg dalszy z pkt. III.1.3)
3) minimum jedną osobę proponowana do pełnienia funkcji Projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która:
— posiada uprawnienia budowlane do projektowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych
wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 z późń. zm) lub odpowiadające
im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające
im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego
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oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem przepisu art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.)
Oraz
— posiada co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego.
4) minimum jedną osobę proponowaną do pełnienia funkcji Projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która:
— posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane na podstawie rozporządzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 z późń. zm) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które
zostały wydane obywatelom państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
z zastrzeżeniem przepisu art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz.
1332) oraz ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich UE (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 z późn. zm.).
Oraz
— posiada co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego.
5) minimum jedną osobę proponowaną do pełnienia funkcji Projektanta w specjalności gazów medycznych
która:
— posiada uprawnienia budowlane do projektowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 z późń. zm) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państwa Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem przepisu art. 12a oraz innych przepisów
ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.)
Oraz
— posiada co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego.
6) minimum jedną osobę proponowana do pełnienia funkcji Projektanta technologii medycznej która:
— posiada doświadczenie w wykonaniu co najmniej 1 projektu technologii medycznej w ciągu ostatnich 3 lat –
sporządzonego w oparciu o przepisy rozporządzenia MZ z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność
leczniczą.
Oraz
— posiada co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże, że:
A/ Wykonał:
— minimum jedną usługę polegającą na zaprojektowaniu co najmniej dwóch budynków lub kompleksu dwóch
budynków użyteczności publicznej z oddziałami łóżkowymi, w tym każdy budynek zaprojektowany na co
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najmniej 60 łóżek. Usługa polegająca na budowie/przebudowie/modernizacji/remoncie obiektu obejmująca
swoim zakresem wykonanie projektu oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.
Lub
— minimum dwie usługi polegające na zaprojektowaniu co najmniej jednego budynku użyteczności publicznej
z oddziałami łóżkowymi, w tym każdy budynek zaprojektowany na co najmniej 60 łóżek. Usługa polegająca na
budowie/przebudowie/modernizacji/remoncie obiektu obejmująca swoim zakresem wykonanie projektu oraz
uzyskanie pozwolenia na budowę.
Oraz
b) dysponuje:
1) minimum jedną osobą, proponowaną do pełnienia funkcji projektanta branży architektonicznej (architekta),
która:
— posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 z późń. zm.) lub odpowiadające
im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające
im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem przepisu art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.).
Oraz
— posiada co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego.
Oraz
— Wykonał minimum jedną usługę polegającą na zaprojektowaniu co najmniej jednego budynku z oddziałami
łóżkowymi, w tym budynek zaprojektowany na co najmniej 60 łóżek. Usługa polegająca na budowie/
przebudowie/modernizacji/remoncie obiektu obejmująca swoim zakresem wykonanie projektu oraz uzyskanie
pozwolenia na budowę.
UWAGA:
Zamawiający wymaga, aby osoba pełniąca funkcję projektanta branży architektonicznej (architekta) pełniła
również funkcję głównego projektanta kierującego zespołem projektantów.
2) minimum jedną osobą, proponowaną do pełnienia funkcji Projektanta w branży konstrukcyjno - budowlanej,
która:
— posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 z późń. zm.) lub odpowiadające
im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające
im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem przepisu art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.).
Oraz
— posiada co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego.
Ciąg dalszy w pkt III.1.2)
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego do
oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w postaci Formularza Jednolitego
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Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w skrócie: JEDZ) stanowiącego załącznik do SIWZ. Informacje zawarte
w Formularzu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia następujących
oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):— w celu wykazania
spełniania powyższego warunku:
A) w zakresie lit. a) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (załącznik
nr 6 do SIWZ). Do wykazu należy załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
B) w zakresie lit.b) wykaz osób kierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 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
(załącznik nr 7 do 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:
Istotne postanowienia umowy, zawiera załączony do SIWZ wzór umowy(zał.nr 4).Zamawiający dopuszcza
możliwość zmiany umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego.Zmiana umowy jest możliwa
tylko w zakresie wynikającym z ustawy Pzp (art.144 ust.1 pkt2-6)oraz w przypadkach przewidzianych w
umowie:A)Poza wypadkami wskazanymi w Kodeksie Cywilnym,Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy
i odmówić wypłacenia wynagrodzenia w przypadku,jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków
wynikających z umowy lub przerwał ich wykonywanie,co uczyniło dotrzymanie terminów wykonania umowy
niemożliwym.B)W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym,czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,Zamawiający może odstąpić
od niniejszej umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.C)W przypadku,o
którym mowa w pkt1.2.,Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
umowy

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
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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: 19/08/2019
Czas lokalny: 10:00

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: 19/08/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o., 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty
26,budynek administracji, pokój nr 115, POLSKA
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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający informuje, że na etapie realizacji umowy akceptować będzie odbiór od Wykonawców
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem bezpłatnej Platformy Elektronicznego
Fakturowania. Zasady przesyłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz
innych ustrukturyzowanych dokumentów związanych z realizacją zamówień publicznych za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego tj. platformy elektronicznego fakturowania określa ustawa z dnia 09.11.2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym /Dz.U. 2018 poz. 2191/. Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania
ustrukturyzowanych faktur za jej pośrednictwem.
Do oferty należy dołączyć:
A.Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że
przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
B.Formularz JEDZ, który należy złożyć w formie elektronicznej. JEDZ, zgodnie z Rozdziałem XIII pkt 4 SIWZ;
C.Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie
zamówienia publicznego.
D.Dowód wniesienia wadium.
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E.Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia publicznego, o ile Wykonawca korzysta z sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy, złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem wraz z ofertą przez podmiot udostępniający zasoby.
F.Wypełniony przez Wykonawcę wykaz osób, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
3.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
a) cena ofertowa = 94 pkt
b) doświadczenie głównego projektanta = 6 pkt
4.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wnieść najpóźniej w dniu zawarcia umowy
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie za
wykonanie przedmiotu umowy. A)Zabezpieczenie może być wniesione w:
1) pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego: 91 1500 1810 1218 1001 2860 0000 z dopiskiem:
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr sprawy: TZ.372.48.2019
2) poręczeniach bankowych;
3) poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym,
4) gwarancjach bankowych,
5) gwarancjach ubezpieczeniowych,
6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110).
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż wymienione powyżej.
B.Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w niniejszej SIWZ, na cały
okres realizacji umowy, z zastrzeżeniem pkt. 6.
C.Wykonawca może w trakcie realizacji umowy dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form
wymienionych w niniejszej 5. SIWZ.
D.Wykonawca rozpocznie realizację przedmiotu zamówienia po wniesieniu zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
Ciąg dalszy z pkt VI.4.3)
6.4.Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a
także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub w części.
6.5.W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani
występować z nowymi żądaniami.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy
działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g ustawy). 2. Środki ochrony prawnej określone
w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy. 3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ,
przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony
prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 4. Terminy wnoszenia odwołań: 4.1.
Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób, 4.2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o
zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 4.3.Odwołanie
wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi się: w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto
lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia. 5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 5.1. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub
zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania. 5.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej
albo postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. 5.3. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: a) nie zawiera braków formalnych; b) uiszczono
wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia
dołącza się do odwołania). 5.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej. 6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 6.1 W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi
stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o
apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada
na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od
pracy. 6.2. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za
pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne
z jej wniesieniem. 6.3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu.
Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez
Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania
cywilnego o prokuraturze. Ciąg dalszy w pkt VI.3)

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/07/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

