
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Przebudowa pomieszczeń na potrzeby centralnej szatni dla personelu medycznego Szpitala
Ogólnego w Kolnie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Ogólny w Kolnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450667610

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 69

1.5.2.) Miejscowość: Kolno

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-500

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 86 273 93 30

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@szpitalkolno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalkolno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa pomieszczeń na potrzeby centralnej szatni dla personelu medycznego Szpitala
Ogólnego w Kolnie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c0465a19-88bb-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00020561/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-19 17:54
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004575/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa pomieszczeń na potrzeby centralnej szatni dla personelu medycznego
Szpitala Ogólnego w Kolnie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.szpitalkolno.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
https://epuap.gov.pl/wps/portal, do korespondencji z Zamawiającym adres e–mail zp@szpitalkolno.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP. (Informacja w tym zakresie
określono w pkt. 8.1. pkt. 4) SWZ)2) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie
dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do
komunikacji jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. (
Informacja w tym zakresie określono w pkt. 8.1. pkt. 10) SWZ)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami pkt. 16 SWZ
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SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Sz.O./ZP/01/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczeń na potrzeby centralnej szatni dla
personelu medycznego Szpitala Ogólnego w Kolnie w ramach realizacji zadania inwestycyjnego
pn. „Przebudowa Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z jej rozbudową obejmującą również zabudowę
wjazdu dla karetek oraz przebudowę centralnej szatni dla personelu medycznego w związku z
COVID-19” zlokalizowanej przy ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno, nr ew. działki 1727/17
obręb Kolno zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją projektową i STWiOR
stanowiącymi załączniki Nr 9 i 10 do SWZ.2) Informacje w zakresie zasad realizacji przedmiotu
zamówienia, gwarancji oraz wynagrodzenia zawiera Załącznik Nr 8 do SWZ - wzór umowy w
sprawie zamówienia publicznego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
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4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ze względu na ograniczoną ilość znaków Zamawiający informuję ,że
sposób oceny ofert określono w pkt. 11SWZ "Kryteria oceny ofert"Przy wyborze oferty Zamawiający
będzie się kierował kryterium ceny, terminem realizacji zamówienia oraz dodatkowym okresem
gwarancji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 5), 7), 8) oraz spełniają
poniżej określone warunki tj.:1) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej rozumianej
jako: Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności z sumą ubezpieczenia min 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych).Uwaga: W
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przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności
członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) ubezpieczenie winien posiadać każdy z
Wykonawców występujących wspólnie lub wszyscy wykonawcy mogą być ubezpieczeni w
ramach jednej łącznej polisy z zastrzeżeniem, iż suma gwarancyjna ubezpieczenia polisy
indywidualnej lub łącznej nie może być niższa od określonej w warunku udziału w
postępowaniu.2) posiadają właściwe zdolności techniczne lub zawodowe:a) dysponują
odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia które zostaną skierowane przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia w zakresie nadzoru oraz kierowania robotami
budowlanymi tj.:minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnej
funkcji technicznej w budownictwie polegającej na kierowaniu budową lub innymi robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, wydane na podstawie
aktualnych przepisów Prawa budowlanego lub wydane na mocy wcześniej obowiązujących
przepisów, których zakres uprawnia do pełnienia funkcji kierownika robót budowlanych w
zakresie wskazanym powyżej oraz posiada co najmniej trzy letnie doświadczenie w kierowaniu
robotami budowlanymi po uzyskaniu uprawnień. Osoba musi być członkiem właściwej izby
samorządu zawodowego,minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie polegającej na kierowaniu robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa
budowlanego lub wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów, których zakres
uprawnia do pełnienia funkcji kierownika robót budowlanych w zakresie wskazanym powyżej
oraz posiada co najmniej trzy letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi po
uzyskaniu uprawnień. Osoba musi być członkiem właściwej izby samorządu
zawodowego,minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie polegającej na kierowaniu budową lub innymi robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych w bez ograniczeń, wydane na podstawie
aktualnych przepisów Prawa budowlanego lub wydane na mocy wcześniej obowiązujących
przepisów, których zakres uprawnia do pełnienia funkcji kierownika robót budowlanych w
zakresie wskazanym powyżej. Osoba musi być członkiem właściwej izby samorządu
zawodowego.b) zrealizowali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej
jedną robotę budowlaną której zakres obejmował wykonanie robót budowlanych w zakresie
budowy, przebudowy, rozbudowy lub remontu budynku w szczególności wykonanie robót
remontowo budowlanych, robót instalacyjnych obejmujących wykonanie instalacji elektrycznych,
instalacji sanitarnych oraz instalacji wentylacji mechanicznej o wartości brutto zrealizowanych
robót budowlanych min. 600.000,00 zł.Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy
spółki cywilnej) warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 6.1 ppkt. 2) może spełniać
jeden z wykonawców samodzielnie, lub wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
4) Dokumenty potwierdzające iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy
gwarancyjnej tego ubezpieczenia min 600.000,00 zł.5) Wykaz wykonanych robót budowlanych w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie) na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu
z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty
budowlane zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały
wykonane należycie. Wykonawca w w/w wykazie wskazuje wyłącznie roboty budowlane o charakterze
związanym z przedmiotem zamówienia i określonym warunkiem udziału w postępowaniu wraz z
ujawnieniem wszystkich niezbędnych informacji do ich weryfikacji. Do wykazu dla co najmniej jednej
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roboty Wykonawca ma obowiązek załączyć dowód, iż roboty zostały wykonane należycie zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej w myśl § 9
ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu robót
budowlanych stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ.6) Wykaz osób, które zostaną skierowane przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z
informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia oraz
zakresu wykonywanych przez nie czynności, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi
osobami. W wykazie należy wskazać osobę/y, która/e będzie/będą brała/y udział w realizacji
zamówienia i posiadają uprawnia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
polegającej na kierowaniu budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności związanej z
przedmiotem zamówienia i określonym warunkiem udziału w postępowaniu wraz z ujawnieniem
wszystkich niezbędnych informacji do weryfikacji uprawnień. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik Nr 7
do SWZ.Uprawnienia winne być wydane na podstawie aktualnych przepisów ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U z 2020r poz. 1333 ze zm.), lub wydane na
mocy wcześniej obowiązujących przepisów zgodnie z treścią art. 104 ustawy, których zakres uprawnia
do pełnienia funkcji kierownika robót budowlanych w zakresie wskazanym powyżej. Zamawiający
będzie również honorował uprawnienia nadane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a ustawy Prawo budowlane
oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394) oraz art. 20a ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). Osoba/y, o której/ych mowa powyżej, musi/szą być
członkiem właściwej izby samorządu zawodowego,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego sporządzonej nie wcześniej niż
6 miesięcy przed jej złożeniem, w zakresie określonym w:art. 108 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy PZP,art. 108
ust. 1 pkt 4 ustawy PZP dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem
środka karnego,Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) informację musi
złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Informację o której
mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4 składają wyłącznie podmioty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 28
października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
(Dz. U. z 2020r. poz. 358 ze zm.).2) Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową
albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy PZP. Wzór
oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ.Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki
cywilnej) informację musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.3) Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym
mowa w art. 125 ust 1 ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w
SWZ (wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 4a do SWZ), o których mowa:w art. 108 ust 1 pkt 3
ustawy PZP,w art. 108 ust 1 pkt 6 ustawy PZP, w art. 109 ust 1 pkt 5 oraz pkt 7 – 8 ustawy PZP.Uwaga:
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności
członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenie musi złożyć każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.7) Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających
zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP Wykonawca składa podmiotowe środki
dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia podmiotów udostępniających zasoby w
następującym zakresie:a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego sporządzonej nie wcześniej niż 6
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miesięcy przed jej złożeniem, w zakresie określonym w:art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP,art. 108 ust.
1 pkt 4 ustawy PZP dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem
środka karnego,b) oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji
zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie podstaw
wykluczenia z postępowania określonych w SWZ (wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 4b do
SWZ), o których mowa:w art. 108 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy PZP,w art. 109 ust. 1 pkt. 5 oraz pkt. 7 – 8
ustawy PZP.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) Oferta Wykonawcy winna zawierać:a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zgodny ze
wzorem, stanowiącym załącznik Nr 1 do SWZ)2) W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca
składa wraz z ofertą:a) oświadczenie Wykonawcy, składane w oparciu o art. 125, iż nie podlega
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7‒8 i spełnia
warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ (wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 2a i
2b do SWZ),b) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby na zdolnościach lub sytuacji
którego polega Wykonawca (art. 118 ustawy PZP), składanego w oparciu o art. 125 ust 5 ustawy
PZP, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1
pkt 5 i pkt 7‒8 oraz odpowiednio iż spełnienia warunki udziału w postępowaniu określone w
SWZ w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby (wzór oświadczenia stanowi
załącznik Nr 3a i 3b do SWZ)c) w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub
sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ust 1 ustawy
PZP w celu oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów Wykonawca składa zobowiązanie podmiotu
udostępnianego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że
Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie winno określać w szczególności:zakres dostępnych Wykonawcy zasobów
podmiotu udostępniającego zasoby,sposób i okres udostępniania Wykonawcy i wykorzystania
przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, czy
podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje usługi lub roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą,czy i w jakim
zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane
zdolności dotyczą,3) Pozostałe dokumenty które winien Wykonawca załączyć do oferty:a)
dowód wniesienia wadium,b) aktualny dokument potwierdzający zasady reprezentacji
wykonawcy tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru o ile nie jest on dostępny
w bezpłatnych i ogólnodostępnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy
wykonawca wskazał w formularzu ofertowym. W przypadku wskazania bazy danych, w której
dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać
Wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski,c) w przypadku gdy
wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania
pełnomocnika lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
wykonawcy,d) w przypadku oferty składanej przez wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o
udzielenie zamówienia (w szczególności członków konsorcjum oraz wspólników spółki cywilnej)
(art. 58 ust. 2 ustawy PZP) – aktualny dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do
reprezentowania w/w wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza złożenie umowy regulującej współpracę i zasady
reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w szczególności umowę spółki cywilnej jako
dokumentu równoważnego z pełnomocnictwem.
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SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1) Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia
wadium w wysokości 6 000,00 zł. 2) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania
ofert (w przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego o skuteczności wniesienia decyduje data uznania rachunku
bankowego Zamawiającego).3) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących
formach:a) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy zamawiającego,b) gwarancjach
bankowych,c) gwarancjach ubezpieczeniowych,d) 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 2019r. poz.310, 836 i 1572).4) Wadium wnoszone
w innej formie niż pieniądze musi:a) być ważne przez cały okres związania ofertą,b) zapewniać
możliwość zaspokojenia roszczeń zamawiającego bezwarunkowo, nieodwołalnie i na jego
pierwsze żądanie,c) przewidywać możliwość zatrzymania przez Zamawiającego wadium wraz z
odsetkami w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.5) Wadium wnoszone w
pieniądzu wpłaca się przelewem na konto Szpitala Ogólnego w Kolnie, tj.: Bank Powszechna
Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Konto depozytowe Nr 63 1020 1332 0000 1702 1065
6884z adnotacją „Wadium w sprawie Nr Sz.O./ZP/01/2021”, zaś potwierdzenie dokonanej wpłaty
w formie zaleca się dołączyć do oferty.6) Wadium wnoszone w pozostałych formach winno być
wniesione przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, dokument poręczenia lub gwarancji
winien być złożony w oryginale w postaci elektronicznej podpisane przez Gwaranta, tj. wystawcę
gwarancji/poręczenia zgodnie z właściwymi przepisami prawa regulującymi zasady wystawienia
gwarancji/poręczenia. Uwaga: Oryginał dokumentu należy złożyć jako osobny plik (w sposób
pozwalający na jego zwrot bez naruszenia jej integralności) obok innych plików stanowiących
ofertę i skompresować do jednego pliku jako archiwum (ZIP)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały określone w §
12"ZMIANY UMOWY" Załącznika Nr 8 do SWZ - Wzór umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-07 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę drogą elektroniczną zaszyfrowaną przyużyciu
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aplikacji dostępnej na miniPortalu za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofaniaoferty.
W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-07 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.1) Wysokość zabezpieczenia należytego
wykonania umowy wynosi 3% wartości umowy brutto.2) Zabezpieczenie należytego wykonania
umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących
formach:a) pieniądzu,b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem
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 2000r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości3) Zabezpieczenie w formie pieniężnej
należy wnieść przed zawarciem umowy. Zabezpieczenie powinno wpłacone przelewem na
rachunku bankowym Zamawiającego przed podpisaniem umowy z adnotacją „Zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w sprawie Nr Sz.O./ZP/01/2021” Rachunek bankowy
Zamawiającego na który należy wpłacić zabezpieczenie: Bank Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski S.A.Konto depozytowe Nr 63 1020 1332 0000 1702 1065 6884Na wniosek
wykonawcy wadium wpłacone przez niego w formie pieniężnej może być zaliczone na poczet
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.4) Zabezpieczenie wnoszone w pozostałych
formach musi być przesłane na adres e-mail: zp@szpitalkolno.pl na co najmniej 2 dni przed
dniem podpisania umowy, zaś oryginał doręczony zamawiającemu przed podpisaniem
umowy.5) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:a) wnoszone w innej formie niż
pieniężna musi być ważne przez okres od dnia podpisania umowy do 15 dnia po upływie okresu
obowiązywania rękojmi i gwarancji z zastrzeżeniem lit. c),b) wnoszone w innej formie niż
pieniężna musi zapewniać możliwość zaspokojenia roszczeń zamawiającego bezwarunkowo,
nieodwołalnie i na jego pierwsze żądanie,c) jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione
zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a
zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym
zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.6) Zabezpieczenie zostanie zwrócone w następujący
sposób:a) 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (dzień podpisania przez
zamawiającego i wykonawcę protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy),b) 30%
zabezpieczenia w terminie 15 dni kalendarzowych po upływie okresu rękojmi i gwarancji.
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	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami pkt. 16 SWZ

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: Sz.O./ZP/01/2021
	4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
	4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
	4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ze względu na ograniczoną ilość znaków Zamawiający informuję ,że sposób oceny ofert określono w pkt. 11SWZ "Kryteria oceny ofert"Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny, terminem realizacji zamówienia oraz dodatkowym okresem gwarancji.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia
	4.3.6.) Waga: 20,00
	Kryterium 3
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy okres gwarancji
	4.3.6.) Waga: 20,00
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
	5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4) Dokumenty potwierdzające iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia min 600.000,00 zł.5) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty budowlane zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane należycie. Wykonawca w w/w wykazie wskazuje wyłącznie roboty budowlane o charakterze związanym z przedmiotem zamówienia i określonym warunkiem udziału w postępowaniu wraz z ujawnieniem wszystkich niezbędnych informacji do ich weryfikacji. Do wykazu dla co najmniej jednej roboty Wykonawca ma obowiązek załączyć dowód, iż roboty zostały wykonane należycie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej w myśl § 9 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ.6) Wykaz osób, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia oraz zakresu wykonywanych przez nie czynności, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. W wykazie należy wskazać osobę/y, która/e będzie/będą brała/y udział w realizacji zamówienia i posiadają uprawnia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie polegającej na kierowaniu budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności związanej z przedmiotem zamówienia i określonym warunkiem udziału w postępowaniu wraz z ujawnieniem wszystkich niezbędnych informacji do weryfikacji uprawnień. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik Nr 7 do SWZ.Uprawnienia winne być wydane na podstawie aktualnych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U z 2020r poz. 1333 ze zm.), lub wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów zgodnie z treścią art. 104 ustawy, których zakres uprawnia do pełnienia funkcji kierownika robót budowlanych w zakresie wskazanym powyżej. Zamawiający będzie również honorował uprawnienia nadane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394) oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). Osoba/y, o której/ych mowa powyżej, musi/szą być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego,
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w zakresie określonym w:art. 108 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy PZP,art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) informację musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Informację o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4 składają wyłącznie podmioty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2020r. poz. 358 ze zm.).2) Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy PZP. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ.Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) informację musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.3) Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w SWZ (wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 4a do SWZ), o których mowa:w art. 108 ust 1 pkt 3 ustawy PZP,w art. 108 ust 1 pkt 6 ustawy PZP, w art. 109 ust 1 pkt 5 oraz pkt 7 – 8 ustawy PZP.Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenie musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.7) Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia podmiotów udostępniających zasoby w następującym zakresie:a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w zakresie określonym w:art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP,art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,b) oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w SWZ (wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 4b do SWZ), o których mowa:w art. 108 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy PZP,w art. 109 ust. 1 pkt. 5 oraz pkt. 7 – 8 ustawy PZP.
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
	6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-07 11:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę drogą elektroniczną zaszyfrowaną przyużyciu aplikacji dostępnej na miniPortalu za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofaniaoferty. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-07 11:30
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-06

	SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE


