
Dz.U./S S60
26/03/2021
148435-2021-PL

1 / 7

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:148435-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Zielona Góra: Roboty budowlane w zakresie budynków
2021/S 060-148435

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

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

Oficjalna nazwa: Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 970773231
Adres pocztowy: ul. Zyty 26
Miejscowość: Zielona Góra
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Kod pocztowy: 65-046
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Nawrocka
E-mail: tz1@szpital.zgora.pl 
Tel.:  +48 683296609
Faks:  +48 683255808
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.szpital.zgora.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.bip.szpital.zgora.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 robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku „L” Szpitala Uniwersyteckiego im. 
Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o realizowanych w systemie „zaprojektuj i (...)
Numer referencyjny: TZ.280.7.2021

II.1.2) Główny kod CPV
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem umowy jest realizacja inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku „L” Szpitala 
Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do opracowania kompletu dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej w zakresie koniecznym do wykonania robót budowlanych, uwzględniając wszystkie 
przepisy, a w szczególności Prawo budowlane oraz Prawo zamówień publicznych, uzyskania prawomocnej 
decyzji administracyjnej (zgłoszenia lub pozwolenia na budowę) – jeśli dotyczy, a następnie wykonania robót 
budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie – jeśli 
dotyczy.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45215140 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
45232460 Roboty sanitarne
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o., ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem umowy jest realizacja inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku „L” Szpitala 
Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w 
ramach projektu „ Termomodernizacja obiektów i sieci Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w 
Zielonej Górze sp. z o.o.”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został przez zamawiającego za pomocą programu 
funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Modernizacja energetyczna budynków i sieci Szpitala Uniwersyteckiego 
im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.” oraz wytycznych projektowych dla budynku „L” prac 
termomodernizacji w oparciu o „Projekt przebudowy i rozbudowy oraz rozmieszczenia oddziałów szpitalnych w 
budynku „L” Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.”.
3. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do opracowania kompletu dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej w zakresie koniecznym do wykonania robót budowlanych, uwzględniając wszystkie 
przepisy, a w szczególności Prawo budowlane oraz Prawo zamówień publicznych, uzyskania prawomocnej 
decyzji administracyjnej (zgłoszenia lub pozwolenia na budowę) – jeśli dotyczy, a następnie wykonania robót 
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budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie – jeśli 
dotyczy.
4. Wszelkie szczegóły projektant musi ustalić z przedstawicielem zamawiającego po podpisaniu umowy.
5. Dokumentację projektową należy wykonać z uwzględnieniem aktualnych norm i rozporządzeń 
obowiązujących w tej sprawie.
6. Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo – finansowy uwzględniający powyższe etapowanie inwestycji 
z podziałem na płatności. Harmonogram powinien umożliwić identyfikację kwot przewidzianych płatności w 
poszczególnych etapach w okresie realizacji oraz rozbicie prac budowlanych minimum na branże i stadium 
realizacji, np. wykonanie prac termomodernizacyjnych elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 
wykonanie prac wykończeniowych wewnątrz budynku, wykonanie prac elewacyjnych, wykonanie prac 
związanych z izolacjami ścian poniżej terenu, wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół 
budynku itp.
7. Płatności za poszczególne etapy będą realizowane zgodnie z przekazanym przez wykonawcę 
harmonogramem rzeczowo-finansowym, uwzględniającym rozbicie na poszczególne etapy robót.
8. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie w czynnym obiekcie, który stanowi integralną część infrastruktury 
Szpitala, z uwagi na co, koniecznym jest, aby wykonywanie robót budowlanych (np. wymiana stolarki 
okiennej) nie kolidowało z bieżącym funkcjonowaniem szpitala i z istniejącą infrastrukturą. W uzgodnieniu z 
zamawiającym, wykonawca własnym staraniem i na swój koszt, w przypadku konieczności, wykona rozwiązania 
tymczasowe niezbędne dla funkcjonowania szpitala oraz zastępcze w przypadku wyłączenia urządzeń lub 
instalacji. Wykonawca o ewentualnych przerwach w ciągłości pracy szpitala ma obowiązek poinformować 
zamawiającego minimum trzydniowym wyprzedzeniem.
9. Należy przewidzieć montaż rolet, siatek przeciw owadom i oklejenie szyb folią mleczną we wszystkich 
wymienianych oknach, które aktualnie je posiadają.
10. Złom z rozbiórki wykonawca przekaże protokolarnie i złoży w miejscu wskazanym przez zamawiającego.
11. Wykonawca wywiezie i zutylizuje na własny koszt i własnym staraniem wszystkie odpady powstałe podczas 
realizacji przedmiotu zamówienia.
12. Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 95 ust. 1 ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, 
podwykonawców na podstawie stosunku pracy osób wykonujących w zakresie realizacji zamówienia czynności 
polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w przepisie art. 22 § 1 Kodeksu pracy (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1040, 1043 i 1495). Wymóg ten dotyczy osób wykonujących na zasadzie pracy podporządkowanej pracę 
fizyczną.
Więcej informacji znajduje się w dokumentach postępowania.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: wydłużenie minimalnego 60-miesięcznego okresu gwarancji na stolarkę drzwiową i 
okienną / Waga: 12
Cena - Waga: 88

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
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
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt „Termomodernizacja obiektów i sieci Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej 
Górze sp. z o.o.” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego programu operacyjnego – lubuskie 2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr 
RPLB.03.02.01 08-0045/18-00.

II.2.14) Informacje dodatkowe

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Nie dotyczy.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
— wariant I:
1. w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na termomodernizacji 
budynku, wartość każdej z robót wynosiła co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto, oraz
2. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi wykonania dokumentacji projektowej 

termomodernizacji budynku, którego kubatura wyniosła 12 500 m3, albo
— wariant II:
1. w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj” 

polegające na termomodernizacji budynku, którego kubatura wyniosła 12 500 m3 (każdy), a wartość każdej z 
robót wynosiła co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców lub powoływania się na zasoby 
podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wymaga się, by warunek 
IV spełniał samodzielnie co najmniej jeden z tych wykonawców lub tych podmiotów.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże:
— wariant I: dwie roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynku, wartość każdej z robót wynosiła 
co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto, oraz dwie usługi wykonania dokumentacji projektowej termomodernizacji 

budynku, którego kubatura wyniosła 12 500 m3, albo
— wariant II: dwie roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegające na termomodernizacji 

budynku, którego kubatura wyniosła 12 500 m3 (każdy), a wartość każdej z robót wynosiła co najmniej 1 000 
000,00 PLN brutto.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców lub powoływania się na zasoby 
podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wymaga się, by warunek 
IV spełniał samodzielnie co najmniej jeden z tych wykonawców lub tych podmiotów.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Istotne dla zamawiającego postanowienia umowy, zawierają załączony do niniejszej SWZ wzór umowy 
(załącznik nr 3 do SWZ). Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sprawie realizacji zamówienia 
publicznego. Zmiana umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego jest możliwa tylko w zakresie 
wynikającym z ustawy Pzp (art. 455 ustawy) oraz w przypadkach przewidzianych w umowie.
2. Zamawiający żąda do dnia zawarcia umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku 
wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią zamawiającemu umowę (oryginał lub kopię 
poświadczoną za zgodność z oryginałem) regulującą współpracę tych wykonawców.

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/04/2021
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
Oferta musi zachować ważność do: 26/07/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/04/2021
Czas lokalny: 11:00

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
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Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

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

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
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 
IX ustawy – Środki ochrony prawnej.
Termin wnoszenia odwołań:
a) w terminie: 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
b) w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści 
dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 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, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza 
progi unijne.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/03/2021
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