Biuletyn Zamówień Publicznych
Urząd Zamówień Publicznych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zamieszczanie obowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY
Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu:
O ZAMÓWIENIE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE ZAKŁADY PRACY CHRONIONEJ ORAZ WYKONAWCY, KTÓRYCH
DZIAŁALNOŚĆ LUB DZIAŁALNOŚĆ ICH WYODRĘBNIONYCH ORGANIZACYJNIE JEDNOSTEK, KTÓRE BĘDĄ
REALIZOWAŁY ZAMÓWIENIE, OBEJMUJE SPOŁECZNA I ZAWODOWĄ INTEGRACJĘ OSÓB BĘDĄCYCH CZŁONKAMI
GRUP SPOŁECZNIE MARGINALIZOWANYCH

nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30 %, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki: [ ] %
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
(jeżeli dotyczy)
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania
(jeżeli dotyczy)
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
(jeżeli dotyczy)
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich
siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
1. .....
2. .....
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej (jeżeli dotyczy)
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I.1) NAZWA I ADRES
Nazwa (firma): Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Krajowy numer identyfikacyjny: 012045743
Adres pocztowy: ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-544
Państwo: Polska
Województwo: mazowieckie
Tel.: 22 4502284
Fax: 22 4502236
E-mail: sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl
Adres strony internetowej (URL) : www.szpitalmadalinskiego.pl
Adres profilu nabywcy (jeżeli dotyczy):
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie
są ogólnie dostępne (jeżeli dotyczy):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Administracja rządowa centralna
Administracja rządowa terenowa
Administracja samorządowa
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
Zamawiający udzielający zamówień sektorowych
X Podmiot prawa publicznego
Inny (proszę określić):
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I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (JEŻELI DOTYCZY)
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym
w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie
za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez
każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem
(URL) (jeżeli dotyczy):
X Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
(jeżeli dotyczy): www.szpitalmadalinskiego.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony i więcej informacji można uzyskać pod adresem
(jeżeli dotyczy):
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
adres:
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
X Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
adres: Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny
02-544 Warszawa, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25 Kancelaria Szpitala
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są
ogólnie dostępne (jeżeli dotyczy)
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Budowa parkingu dwupoziomowego podziemno-naziemnego na terenie Szpitala Specjalistycznego im.
Świętej Rodziny”
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 8/2018
II.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
X
Dostawy
Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: nie X
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
określenie zapotrzebowania i wymagań), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie parkingu dwupoziomowego, podziemnonaziemnego na terenie Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny.
Zamówienie obejmuje wykonanie między innymi robót budowlanych i instalacyjnych polegających na:
a) wykonaniu robót rozbiórkowych i demontażowych istniejącej infrastruktury technicznej znajdującej się na terenie budowy parkingu,
b) wykonaniu wycinki drzew i krzewów,
c) wykonaniu robót ziemnych - przekładki instalacji podziemnych sanitarnych i elektrycznych,
d) wykonaniu robót ziemnych – wykopy,
e) montażu szalunków i zbrojenia ścian i stropów.
f) roboty betoniarskie,
g) wykonaniu instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej budynku parkingu,
h) wykonaniu instalacji podgrzewania zjazdów i wyjazdów do budynku parkingu,
i) wykonaniu instalacji oświetlenia i monitoringu wizyjnego terenu i budynku parkingu,
j) wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej i oddymiania parkingu.
k) wykonaniu instalacji SAP , KD,
l) wykonaniu robót wewnętrznych wykończeniowych,
m) wykonaniu nawierzchni dróg dojazdowych do parkingu z kostki betonowej,
n) wykonaniu terenów zielonych wokół budynku parkingu,
o) złożenie przez Wykonawcę – zależnie od potrzeb Zamawiającego - odpowiednio: w Powiatowym
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego kompletnych dokumentów niezbędnych do zawiadomienia o
zakończeniu budowy lub złożenie kompletnych dokumentów do wniosku o uzyskanie pozwolenia na
użytkowanie.

II.5) Główny kod CPV
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45223300-9 roboty budowlane w zakresie parkingów
Dodatkowe kody CPV
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45310000-3 roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45111300-1 roboty rozbiórkowe
45112710-5 roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: [ 6 219 512,19 ] Waluta: [ PLN ]
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość
w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6
pkt 3 ustawy Pzp: X nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub
okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w miesiącach: 18
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów (jeżeli dotyczy)
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe:
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna (jeżeli dotyczy)
Określenie warunków:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 7 000 000,00 zł.
Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku jest dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2 000 000 zł.
Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku będzie informacja banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wymaganą wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu
składania ofert.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa (jeżeli dotyczy)
Określenie warunków:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadająca swoim
2
zakresem przedmiotowi zamówienia o powierzchni nie mniejszej niż 2000 m .
b) dysponuje osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą odpowiednie uprawnienia określone
przepisami prawa budowlanego, należącą do właściwej miejscowo izby samorządu budowlanego i
posiadającą udokumentowaną co najmniej 5-letnią praktykę zawodową oraz doświadczenie w kierowaniu co
najmniej jedną robotą budowlaną w zakresie obiektów budowlanych odpowiadających swoim rodzajem
2
przedmiotowi zamówienia i których powierzchnia mierzyła co najmniej 2000 m , a wartość zamówienia
wynosiła nie mniej niż 3 000 000 zł.
c) dysponuje osobami pełniącymi funkcje kierowników robót w branżach: elektrycznej i sanitarnej
posiadających odpowiednie uprawnienia określone przepisami prawa budowlanego, należących do
właściwej miejscowo izby samorządu budowlanego i posiadającą udokumentowaną co najmniej 3-letnią
praktykę zawodową.
Wykonawca składa:
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem:
- rodzaju robót budowlanych;
- wartości;

3/6

- daty;
- miejsca wykonania;
- podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, sanitarnymi i elektrycznymi, wraz z informacjami na
temat:
- ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień,
- doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności z podaniem liczby lat praktyki zawodowej osoby;
- informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
W przypadku kierownika budowy należy podać liczbę robót, którymi ta osoba kierowała.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją
o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: X tak

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:
X tak ( punkt 1)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE
PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI

X Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Dowodów określających czy roboty budowlane podane w wykazie zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIEWYMIENIONE W PKT III.3) – III.6)
Oświadczenie wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają
warunki udziału w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby.
Jeżeli wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów, pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom, składa
oświadczenie, że
podwykonawcy wymienieni w ofercie nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony
X
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IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak X
Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy):
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 180 000,00 zł.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie X
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych: nie X
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenie do ofert katalogów
elektronicznych: nie X
Informacje dodatkowe:
IV.1.5) Wymaga się złożenia oferty wariantowej (jeżeli dotyczy):
nie X
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy): nie X
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie X
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy):
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje
z ogłoszeniem): nie X
IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert
IV.2.2) Kryteria
1. Cena
2. Warunki gwarancji robót budowlanych

Znaczenie
60
30
10

3. Doświadczenie zawodowe” – 10 %.

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony):
Nie X
IV.3) NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM, DIALOG KONKURENCYJNY, PARTNERSTWO INNOWACYJNE (jeżeli dotyczy)
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
IV.4) LICYTACJA ELEKTRONICZNA (jeżeli dotyczy)

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy: tak X
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje realizację dodatkowych robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym o
ile będą one niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający może dokonać zmiany w Przedmiocie Umowy, w szczególności dotyczy to zmiany zakresu robót
wykonawcy lub zmiany dokumentacji technicznej oraz zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy - tylko
w przypadkach i w zakresie określonych w art. 144. ust. 1. p.1), 2), 3) ustawy Prawo zamówień publicznych .
Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość dokonania zmian postanowień umowy w następujących
przypadkach:
a) Zmiany terminu wykonania zamówienia w razie zaistnienia okoliczności określonych w § 2. ust. 3.,
b) Zmiany godzin wykonywania prac określonych w § 2. ust. 5.,
d) Zmiany inspektorów nadzoru lub kierownika budowy,
e) Zmiany zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców lub zmiany podwykonawcy,
f)
Zmiany stawki podatku VAT,
g) Zmiany przewidzianych w dokumentacji projektowej materiałów lub urządzeń, której konieczność zaistniała
wskutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy, jeżeli zmiana ta nie
doprowadzi do obniżenia standardu wykonania robót oraz nie będzie skutkowała roszczeniem
o podwyższenie wynagrodzenia umownego,
h) gdy materiały budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamówienia nie mogą być użyte przy
realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastąpienia innymi,
i)
gdy w trakcie wykonywania zamówienia nastąpiła zamiana przepisów prawa budowlanego.
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IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Jeżeli oferta zawiera informacje utajnione dla innych, poza zamawiającym, uczestników postępowania, to należy je
wyodrębnić i wyraźnie oznaczyć. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje,
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca
winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje nie
mogą być udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą
stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 29/03/2018 (dd/mm/rrrr)
Godzina: 10:00
Skrócenie terminu składania wniosków ze względu na pilna potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie X
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: PL
IV.6.3) Termin związania ofertą
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały
być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówienia na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane:
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