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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:499510-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Ropczyce: Roboty budowlane
2017/S 241-499510

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

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

Zespół Opieki Zdrowotnej Ropczyce
ul Ks.kard.S.Wyszyńskiego 54
Ropczyce
39-100
Polska
Tel.:  +48 172218616
E-mail: zaopatrzenie@zozropczyce.pl 
Faks:  +48 172218929
Kod NUTS: PL823
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zozropczyce.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zozropczyce.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach
ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54
Ropczyce
39-100
Polska
Tel.:  +48 172231703
E-mail: zaopatrzenie@zozropczyce.pl 
Faks:  +48 172218009
Kod NUTS: PL823
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zozropczyce.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Zespół Opieki Zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

mailto:zaopatrzenie@zozropczyce.pl
http://www.zozropczyce.pl
www.zozropczyce.pl
mailto:zaopatrzenie@zozropczyce.pl
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Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
„Przebudowa i nadbudowa Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim. Etap I” na potrzeby realizacji
projektu pn. „Dostosowanie pomieszczeń i budynków Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim.
Numer referencyjny: Zn_2017_28

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przebudowa istniejących budynków szpitala, nadbudowę łącznika i wykonanie wiaty na podjeździe dla karetek
wraz z optymalizacją dokumentacji projektowej zgodnie z programem inwestorskim oraz doposażeniem w
następujący sprzęt: stół operacyjny, aparat do znieczuleń, aparat usg, wideoechoendoskop EUS, respirator,
defibrylator. A także: przebudowa zewnętrznej instalacji gazowej, przebudowa zewnętrznych instalacji wod.-
kan., budowa instalacji gazów medycznych, przebudowa wejść do budynków, dobudowa ciepłej sieni dla
karetek, nadbudowa pomieszczeń pod Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, przebudowa pomieszczeń
Izby Przyjęć i Przychodni, przebudowa rozdzielni elektrycznej i instalacji elektrycznej w przebudowanych
pomieszczeniach, przebudowa instalacji wod.kan. w przebudowanych pomieszczeniach, przebudowa kotłowni,
wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach IP, OAiT oraz Bloku Operacyjnego,wykonanie
rezerwowych źródeł zasilania w wodę i energię elektryczną.

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
45310000
45330000
45400000
45232460
45320000
45450000
45420000
45410000
33100000
33192230
33170000
33112000
44611200
45215140

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Powiatowy w Sędziszowie Małopolskim, ul. Wyspiańskiego 14, 39-120 Sędziszów Małopolski.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje m.in. następujące roboty:
Optymalizacja, aktualizacja istniejącej dokumentacji projektowej. Modernizacja budynku istniejącego z
dobudową podjazdu dla karetek. Przebudowa dotyczy zmiany funkcji pomieszczeń i związane z tym roboty
rozbiórkowe, adaptacyjne i wykończeniowe. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przychodni na
pomieszczenia szpitala wraz z urządzeniami budowlanymi, zagospodarowaniem terenu, budowę przyłącza
wodociągowego, doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej, przy ulicy Wyspiańskiego, Rynek i Kościuszki
w Sędziszowie Młp. w zakresie pełnej realizacji budowlanej ww. budynku i oddanie go do użytku zgodnie z
dokumentacją projektową, a także ogólnie obowiązującym prawem polskim i europejskim, polskimi normami
technicznym i branżowymi oraz znajomością sztuki budowlanej.
Przedmiot robót:
— nadbudowa przewiązki łączącej dwa skrzydła szpitala, usytuowanej na I piętrze od strony wschodniej o 1
kondygnację i zadaszenie dachem dwuspadowym o nachyleniu do 7,50,
— zabudowa bramy przejazdowej pod łącznikiem,
— budowa podjazdu dla karetek,
— rozbudowa budynku w stronę wschodnią o przedsionek oraz sień dla karetek,
— przebudowa, rozbudowa i budowa nowych elementów budowlanych wewnętrznych w budynkach, klatki
schodowej i ewakuacyjnej,
— przebudowa, rozbudowa i budowa elementów układu komunikacji kołowej i pieszej na terenie działki
szpitala i przyległych tj. dróg dojazdowych, miejsc postojowych, dojść pochylni, podjazdów, zadaszeń, schodów
terenowych,
— budowa elementów małej architektury, np. murów oporowych,
— przebudowa, rozbudowa i budowa instalacji wewnętrznych w tym m.in. ciepłej i zimnej wody, zasilania
wodnego hydrantów p.poż. wewnętrznych, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
instalacji elektrycznej, teletechnicznej, systemów ochrony – alarmowych, sygnalizacyjnych, świetlenie
ewakuacyjnego, przyzywowej, sieci logicznych i AKPiA, telefonicznej instalacji odgromowej, instalacji gazów
medycznych,
— roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, roboty w zakresie nawierzchni dróg,
drogi wewnętrzne,
— montaż opraw oświetlenia, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, montaż gniazd wtykowych; montaż
tablic piętrowych; montaż rozdzielnicy głównej; montaż punktów elektryczno-logicznych; montaż systemów
automatyki; trasy kabli i przewodów oraz wewnętrzne linie zasilające przełączenie obwodów z likwidowanych
rozdzielnic do projektowanych lub istniejących rozdzielnic; przepinanie istniejących kabli zasilających na
nowoprojektowane,
— montaż źródeł gazów medycznych,
— montaż rurociągów dla gazów medycznych wraz z odpowiednią armaturą,
— montaż kompletnej instalacji sygnalizacyjnej wraz z sygnalizatorami gazów medycznych,
— próby instalacji wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 7396—2016,
— wykonanie instalacji sanitarnych związanych z wykonaniem instalacji wodociągowej, wykonanie instalacji
kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji gazu i detekcji gazu,
— instalacja centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, kotłowni,
— instalacje wentylacji,
— instalacje wodociągowe i instalacja przeciwpożarowa; sieć i doziemna instalacja wodociągowa,
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— przyłącze gazu.
Oraz:
— adaptacja pomieszczeń dla agregatu prądotwórczego – rezerwowego źródła zasilania szpitala, wraz z
wyposażeniem i instalacjami je obsługującymi,
— wykonanie rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę zapewniającą 12 godzinny zapas wody w Szpitalu
Powiatowym w Sędziszowie Młp., na wypadek awarii sieci wodociągowej,
— rezerwowe ujęcie wody stanowić będzie zbiornik wody o pojemności użytkowej Vn = 14,0 m3/d.
Oraz dostawa wraz z montażem urządzeń medycznych w postaci: uniwersalnego stołu operacyjnego z
napędem hydraulicznym, aparatu do znieczulenia ogólnego, aparatu do USG, wideoechoendoskopu EUS z
głowicą liniową oraz respiratorów i defibrylatorów.

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
Okres w miesiącach: 10
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: RPPK.06.02.01-18-0007/17-00

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniej niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składani o ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
— Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zmawiającego w
wysokości co najmniej 6 000 000 PLN,
— Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 4 000
000 PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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1. wykaz robót budowalnych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert
(a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) - wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
a) dowodami, o których mowa powyżej są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane;
b) jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne dokumenty.
2. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych na świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi, 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.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O uzyskanie zamówienia mogą się ubiegać podmioty, które wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) – wykonał
minimum trzy usługi projektowe polegającą na wykonaniu projektu budowlanego, wykonawczego, dokumentacji
kosztorysowych wraz z uzyskaniem prawomocnej Decyzji – Pozwolenie na budowę dla przebudowy lub / i
rozbudowy obiektu służby zdrowia o pow. użytkowej min. 2000 m2.
O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty dysponujące następującymi osobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia: tj. dysponują co najmniej jedną osobą, która posiada odpowiednie uprawnienia
budowlane:
— do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowalnej bez ograniczeń lub
odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające
im kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności nabyte
w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji szwajcarskiej lub Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z zastrzeżeniem art. 12a
ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2010, Nr 243 poz. 1623 z późń. Zm.) oraz przepisów ustawy o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr
63 poz. 394),
— do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
— do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,
— do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust 1 uPzp), oceniane
będzie ich łączne spełnianie w/w warunków.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
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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

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: 24/01/2018
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: 24/01/2018
Czas lokalny: 10:20
Miejsce:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54, 39-100 Ropczyce.

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

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy
czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówień lub zaniechania czynności, do której
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
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2. 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.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
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.
5. Odwołanie wnosi się:
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia - jeżeli zostało przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy PZP, albo w
terminie 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób;
b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji na stronie internetowej.
6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. powyżej 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.
7. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie
opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/12/2017
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