
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego: Roboty budowlane remontu kondygnacji przyziemia budynku Kliniki

Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku wraz z wymianą dźwigów.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Podniesienie skuteczności i efektywności usług medycznych świadczonych w Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku SPSK nr 1

we Wrocławiu poprzez modernizację jej infrastruktury” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych

organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną 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 (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

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:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

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: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, krajowy numer identyfikacyjny 28901200000, ul.

Borowska 213 , 50-556 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 733 11 40, e-mail dzp@usk.wroc.pl, faks 071 733 11 49.

Adres strony internetowej (URL): www.usk.wroc.pl

Adres profilu nabywcy: www.usk.wroc.pl

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny (proszę określić):

SP ZOZ

Ogłoszenie nr 521167-N-2018 z dnia 2018-03-01 r.
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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)

Tak

www.usk.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.usk.wroc.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

W formie oryginału, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca

Adres:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu ul. Marii Curie - Skłodowskiej nr 58, Dział Zamówień

Publicznych (pokój nr 19 )

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

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: Roboty budowlane remontu kondygnacji przyziemia budynku Kliniki Hematologii,

Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku wraz z wymianą dźwigów.

Numer referencyjny: USK/DZP/PN-54/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
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II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

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:

roboty budowlane remontu kondygnacji przyziemia budynku Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku wraz z wymianą

dźwigów. Zamiarem Zamawiającego jest przeprowadzenie remontu kondygnacji przyziemia budynku Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i

Transplantacji Szpiku, dodatkowo w ramach przedsięwzięcia planuje się modernizację dwóch dźwigów szpitalnych oraz dwóch dźwigów towarowych,

obsługujących Klinikę Hematologii, Nowotworów Krwi Transplantacji Szpiku, polegającą na wymianie całej instalacji dźwigowej wraz kabinami.

Zakres robót zgodnie z projektem budowlanym, projektem budowlanym wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót

budowlanych oraz poglądowym przedmiarem dla poszczególnych branż. Postępowanie jest prowadzone zgodnie zasadami przewidzianymi dla

zamówień o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm. )

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita warto ść zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(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: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

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:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2018-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają KOMPETENCJE LUB UPRAWNIENIA do
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prowadzenia określonej działalności zawodowej: złożą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 1.1. Za spełnienie tego

warunku Zamawiający uzna posiadanie UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH wydanych przez odpowiedni organ samorządu zawodowego zgodnie z

art. 12 ust. 2 Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z poźn. zm.) dających podstawę do wykonywania

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz wpisanych na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony

zaświadczeniem wydanym przez tę Izbę (Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa) z określonym w nim terminem ważności. ( dot.: kierownika

budowy; kierownika robót sanitarnych; kierownika robót elektrycznych) 1.1.1. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie

posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza uprawnienia wydane na podstawie przepisów cyt. ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994

r., lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących aktów prawnych. Dopuszcza się również

odpowiadające im uprawnienia, wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z

zastrzeżeniem innych przepisów Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U z 2016 r. poz. 290 z poźn. zm.) oraz Ustawy o zasadach

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 15 stycznia 2016 r. (Dz.U z 2016 r., poz. 65).

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w SYTUACJI EKONOMICZNEJ lub

FINANSOWEJ do należytego wykonania zamówienia: złożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 1.1. Za spełnienie tego

warunku Zamawiający uzna posiadanie przez danego Wykonawcę dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest UBEZPIECZONY OD

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną

określoną przez zamawiającego tj. nie mniejszą niż 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony 00/100 złotych)

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają ZDOLNOŚĆ TECHNICZNĄ lub

ZAWODOWĄ: złożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 1.1. Wykonawca przedłoży WYKAZ ROBÓT

BUDOWLANYCH wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością

robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (co powinno wynikać z dokumentów – referencje) 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 budowlane 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; 1.1.1. Jako robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym

stanowiącym przedmiot zamówienia Zamawiający rozumie robotę o następujących parametrach: a) budowa, remont, przebudowa lub rozbudowa

obiektu kubaturowego o pow. użytkowej, której dotyczyła robota nie mniejsza niż 500 m2 b) wartość roboty była nie mniejsza niż 2 000 000,00 zł

brutto (słownie: dwa miliony), przy czym przez wartość roboty należy rozumień kwotę umowną; c) prowadzone roboty budowlane oprócz robót

ogólnobudowlanych w swoim zakresie zawierały co najmniej instalację wentylacji i instalację gazów medycznych. 1.1.2. Dokumenty

(DOWODY), o których mowa składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 1.1.2.1. Do przeliczenia na PLN

wartości wskazanej w dokumentach, złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż

PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania ( tj. dnia opublikowania

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.) Wykonawca dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej

walucie niż w złotych polskich – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów A średnich walut

obcych Narodowego Banku Polskiego (Bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 uchwały Nr 51/2002 Zarządu

Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz.

NBP z 2015 r. poz. 11).W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu NBP nie opublikował średnich kursów walut, należy przyjąć

pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.

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: Tak

Informacje dodatkowe: 1.Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę WYKAZU OSÓB, skierowanych przez wykonawcę do realizacji

zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
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przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 1.1.Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o

realizację przedmiotowego zamówienia, dysponowali następującymi osobami w trakcie realizacji zamówienia: a) KIEROWNIK BUDOWY –

posiadający następujące doświadczenie i kwalifikacje: • uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów; • minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami na stanowisku kierownika budowy lub

kierownika robót budowlanych b) KIEROWNIK ROBÓT SANITARNYCH – posiadający następujące doświadczenie i kwalifikacje: •

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; • minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami w zakresie sieci

i instalacji sanitarnych, w tym doświadczenie w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie (kierownika budowy lub robót) przy

budowie, przebudowie lub remoncie co najmniej jednego obiektu służby zdrowia zawierającego w swym zakresie instalacje gazów medycznych c)

KIEROWNIK ROBÓT ELEKTRYCZNYCH - posiadający następujące doświadczenia i kwalifikacje: • uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. • minimum 5 lat

doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami elektrycznymi

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PzpTak Zamawiający przewiduje następujące

fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA

ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1)1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają

wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 cyt. ustawy pzp; ;

Zamawiający wezwie Wykonawcę w przypadku braku możliwości pobrania lub posiadania przez Zamawiającego dokumentów w sposób

określony w formularzu oferty Wykonawcy. 1)1.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 1) w pkt. 1)1. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o

których mowa w pkt 1)1.1. pkt 1 ppkt. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) Jeżeli

w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się

dokumentów, o których mowa w pkt 1)1.1. pkt 1 ppkt. a zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na

siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa w pkt 1)1.1. pkt 1 ppkt. b

powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1)2. Zamawiający żąda od wykonawcy, który

polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a cyt. ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych
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podmiotów dokumentów wymienionych w §5 pkt 4 ROZPORZĄDZENIA Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (DZ. U. z 2016 poz. 1126) w

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wymienionych w

pkt. 1)1 i ppkt. 1)1.1. 1)3. Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w § 5 pkt 4

ROZPORZĄDZENIA Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. ( DZ. U. z 2016 poz. 1126 ) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie

części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a cyt.

ustawy oraz wymienionych w pkt.1)1 i ppkt. 1)1.1. 1)4. W przypadku WSKAZANIA PRZEZ WYKONAWCĘ dostępności oświadczeń lub

dokumentów, o których mowa w pkt.1)1, w pkt.1)1.1. w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i

bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

Wykonawca wskaże, w formularzu oferty, adres strony internetowej. 1)5. W przypadku WSKAZANIA PRZEZ WYKONAWCĘ oświadczeń lub

dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7, ROZPORZĄDZENIA Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. ( DZ. U. z 2016 poz. 1126 ) w

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które znajdują się w

posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 cyt.

ustawy pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 cyt. ustawy pzp, korzysta z posiadanych

oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Wykonawca wskaże, w formularzu oferty, nr sprawy postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego, który jest w posiadaniu zamawiającego. 1)6. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub

wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie

do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca

ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce

odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt. 1.1) SIWZ. Zgodnie z § 12 ROZPORZĄDZENIA Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (

DZ. U. z 2016 poz. 1126 ) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie

zamówienia

III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POS TĘPOWANIU:

1)1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub

uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna posiadanie UPRAWNIEŃ

BUDOWLANYCH wydanych przez odpowiedni organ samorządu zawodowego zgodnie z art. 12 ust. 2 Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo

Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z poźn. zm.) dających podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz

wpisanych na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę Izbę (Okręgowa Izba

Inżynierów Budownictwa) z określonym w nim terminem ważności ( dot.: kierownika budowy; kierownika robót sanitarnych; kierownika robót

elektrycznych). 6A)1.1. Dopuszcza się również odpowiadające im uprawnienia, wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru

Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem innych przepisów Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U z 2016

r. poz. 290 z poźn. zm.) oraz Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z

dnia 15 stycznia 2016 r. (Dz.U z 2016 r., poz. 65). 1)2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w

postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej: za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna posiadanie przez danego

Wykonawcę dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego tj. nie mniejsza niż 3 000 000,00 zł

(słownie: trzy miliony 00/100 złotych). 1)3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w

postępowaniu dotyczących zdolności technicznych lub zawodowych: za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna przedłożenie dokumentów:

1)3.1. Wykonawca przedłoży WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę

budowlaną, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (co powinno wynikać z

dokumentów – referencje) 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 budowlane 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; 1).1.1. Jako robotę budowlaną
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odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia Zamawiający rozumie robotę o

następujących parametrach: a) budowa, remont, przebudowa lub rozbudowa obiektu kubaturowego o pow. użytkowej, której dotyczyła robota nie

mniejsza niż 500 m2 b) wartość roboty była nie mniejsza niż 2 000 000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony), przy czym przez wartość roboty należy

rozumień kwotę umowną; c) prowadzone roboty budowlane oprócz robót ogólnobudowlanych w swoim zakresie zawierały co najmniej instalację

wentylacji i instalację gazów medycznych. WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH należy przedstawić w formie oryginału wg załączonego wzoru (

Rozdział VIII SIWZ). 1)3.2. Wykonawca przedłoży WYKAZ OSÓB, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w

szczególności odpowiedzialnych za 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. WYKAZ OSÓB należy przedstawić w formie oryginału wg załączonego wzoru ( Rozdział

IX SIWZ). a) KIEROWNIK BUDOWY – posiadający następujące doświadczenie i kwalifikacje: • uprawnienia budowlane w specjalności

konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; • minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami na

stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych b) KIEROWNIK ROBÓT SANITARNYCH – posiadający następujące

doświadczenie i kwalifikacje: • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; • minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w

kierowaniu robotami w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, w tym doświadczenie w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

(kierownika budowy lub robót) przy budowie, przebudowie lub remoncie co najmniej jednego obiektu służby zdrowia zawierającego w swym

zakresie instalacje gazów medycznych c) KIEROWNIK ROBÓT ELEKTRYCZNYCH - posiadający następujące doświadczenia i kwalifikacje: •

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów. • minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami elektrycznymi 1)3.2.1. Czas doświadczenia

zawodowego należy rozumieć okres od daty uzyskania stosownych uprawnień do daty składania ofert.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - I II.6)

Pozostałe oświadczenia i dokumenty, jakie wykonawcy muszą dostarczyć w złożonych ofertach 1)1. FORMULARZ OFERTY (należy przedstawić

w formie oryginału wg załączonego druku stanowiącego Rozdział II SIWZ) 1)2. FORMULARZ CENOWY (należy przedstawić w formie

oryginału wg załączonego druku stanowiącego Rozdział X SIWZ) Wykonawca dokona wyceny zgodnie z projektem budowlanym wykonawczym,

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz na podstawie przedmiaru robót, który należy traktować poglądowo. Prace

niewskazane wprost, a wynikające z przepisów i procesu realizacji, Wykonawca ma obowiązek skalkulować i zrealizować. Rozliczenie robót

ryczałtowe. 7)3. W celu oceny, czy wykonawca polegając na ZDOLNOŚCIACH lub SYTUACJI INNYCH PODMIOTÓW na zasadach

określonych w art. 22a cyt. ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia

publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może

żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania

zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy

wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

1)3.1. Wykonawca załącza pisemne zobowiązanie, podmiotu trzeciego, do udostępnienia zasobów, służące wykazaniu udostępnienia wykonawcy

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia przez podmiot trzeci na zasadzie w art. 22a cyt. ustawy Pzp.

ZOBOWIĄZANIE o oddaniu wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (należy przedstawić w formie

oryginału wg załączonego druku stanowiącego Rozdział VI SIWZ.) WYKONAWCA DOŁĄCZY DO OFERTY JEŻELI DOTYCZY. 1)4.

PEŁNOMOCNICTWO pisemne, do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile to pełnomocnictwo nie wynika

z dokumentów rejestrowych, w swojej treści musi spełniać wymogi formalno – prawne określone w Kodeksie Cywilnym zawierające zapis, że

osoba upełnomocniona ( pełnomocnik ) może występować w imieniu firmy, którą reprezentuje w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego, z podaniem jej danych tj.: imienia i nazwiska, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty,

należy przedstawić w formie oryginału lub poświadczonej przez notariusza zgodności kopii/odpisu z dokumentem. 1)4.1 W przypadku oferty
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składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), do oferty powinno zostać

załączone PEŁNOMOCNICTWO dla osoby uprawnionej do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego albo do

ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy, z podaniem jej danych tj.: imienia i nazwiska-

należy przedstawić w formie oryginału lub poświadczonej przez notariusza zgodności kopii/odpisu z dokumentem. 1)4.2 Wypis/ odpis

pełnomocnictwa udzielonego w formie aktu notarialnego winien być w oryginale. 1)4.3. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw

albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta

wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1.1) Wykonawca zapewni, wadium PLN w wysokości: Kwota wadium w PLN : 46 140,00 zł 1.2) Wadium należy wnieść przed terminem

składania ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą tj. 30 dni od daty terminu składania ofert. 1.3) Wadium może być wniesione w

jednej lub kilku następujących formach: 1.3)1. w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 1.4) z

zaznaczeniem: „WADIUM – nr sprawy: USK/DZP/PN-54/2018– pt. „Roboty budowlane remont kondygnacji przyziemia Kliniki Hematologii,

Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku wraz z wymianą dźwigów” 1.3)2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym – gwarantowane na okres minimum 30 dni licząc od

ostatecznego terminu składania ofert, 1.3)3. w gwarancjach bankowych – gwarantowane na okres minimum 30 dni licząc od ostatecznego terminu

składania ofert, 1.3)4. w gwarancjach ubezpieczeniowych – gwarantowane na okres minimum 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania

ofert, 1.3)5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240) 1.4) WADIUM W PIENIĄDZU należy wnieść do

terminu składania ofert na KONTO ZAMAWIAJĄCEGO: w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu 26 1130 1033 0018 8007

3520 0010 W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina

wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 1.4) SIWZ. 1.5) Wykonawca, który nie wniesie wadium w

wyznaczonym terminie, zostanie z postępowania wykluczony, a jego oferta uznana za odrzuconą. 1.6) Zamawiający ZWRACA WADIUM

wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 1.11), 1.12). 1.7) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 1.8) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek

Wykonawcy, który WYCOFAŁ OFERTĘ przed upływem terminu składania ofert. 1.9) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez

Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 1.6), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 1.10) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu,

Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o

koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 1.11)

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1.11)1. odmówił podpisania umowy w

sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 1.11)2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania

umowy; 1.11)3. zawarcie umowy sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 1.12)

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a cyt.

ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.

1 cyt. ustawy pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 cyt. ustawy pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o

której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 cyt. ustawy pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako

najkorzystniejszej. 1.13) W przypadku wnoszenia wadium w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych gwarancje muszą być nieodwołalne

oraz zawierać zapis o bezwarunkowej wypłacie kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta gwarancji wadialnej, gdy wystąpią

przesłanki określone w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 cyt. ustawy pzp
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IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

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

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy

ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
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Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować

(minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena 60,00

długość okresu gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia - 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do

składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f1352ce...

10 z 12 2018-03-01 15:22



Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w

specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki

umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zgodnie ze wzorem umowy i przewidziane w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.

zm.)

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-03-19, godzina: 12:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,

negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:
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Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 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 by ć przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania

naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu

przyznaneNie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. W i z j a l o k a l n a odbędzie się dnia 06-03 - 2018 r. o godz. 11:00. 2. Wizja lokalna będzie przeprowadzona w obecności pracownika Działu

Utrzymania Obiektu tel. 71 / 784- 20-24 lub tel. 71/ 784- 20 - 74. 3.Zainteresowani Wykonawcy spotkają się o godzinie 10:55 w Dziale Utrzymania

Obiektu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu ul. M. Curie – Skłodowskiej 58, we Wrocławiu. 4. Osobą uprawnioną do udzielania

informacji w sprawie dokumentów jest pracownik Działu Utrzymania Obiektu. Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami

jest: (1) W SPRAWACH PROCEDURALNYCH: - Dział Zakupów i Zamówień Publicznych: pok. nr 19, od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w

godz. 8ºº - 14ºº telefon +48 71/ 784 – 20 –29; fax: +48 71/ 327 – 09 – 11, fax:+48 71/ 327 – 09 – 40, poczta e-mail: dwojewodzka@usk.wroc.pl (2)

W SPRAWACH MERYTORYCZNYCH: - Dział Utrzymania Obiektu od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godz. 9:00 – 14:00, telefon: 662 –

232 - 562, tel. 71/ 733 11 94, tel. 71 / 784-20-24

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ ĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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