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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:453501-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
2018/S 200-453501

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

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

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
pl. Hirszfelda 12
Wrocław
53-413
Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Wręczycki
Tel.:  +48 713689585
E-mail: dzp@dco.com.pl 
Faks:  +48 713689583
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zamowienia.dco.com.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.zamowienia.dco.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, Dział Zamówień Publicznych
pl. Hirszfelda 12 budynek H (Przychodnia), III piętro, pok. 312
Wrocław
53-413
Polska
E-mail: dzp@dco.com.pl 
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: www.dco.com.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

mailto:dzp@dco.com.pl
http://www.zamowienia.dco.com.pl
http://www.zamowienia.dco.com.pl
mailto:dzp@dco.com.pl
www.dco.com.pl
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Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Budowa szpitala onkologicznego we Wrocławiu
Numer referencyjny: ZP/PN/93/18/NPR/AW

II.1.2) Główny kod CPV
45215140

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, wybudowanie oraz sfinansowanie budowy nowego szpitala
onkologicznego we Wrocławiu. Nowy szpital onkologiczny zostanie zlokalizowany w zachodniej części
Wrocławia w rejonie ul. Kosmonautów oraz projektowanej obecnie Alei Stabłowickiej.

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, wybudowanie oraz sfinansowanie budowy nowego szpitala
onkologicznego we Wrocławiu. Nowy szpital onkologiczny zostanie zlokalizowany w zachodniej części
Wrocławia w rejonie ul. Kosmonautów oraz projektowanej obecnie Alei Stabłowickiej. Przedmiot zamówienia
nie obejmuje elementów wyposażenia, z wyjątkiem elementów wyposażenia konstrukcyjnego. Poprzez
sfinansowanie Zamawiający rozumie płatność wynagrodzenia w ratach, których spłata zostanie rozłożona
przynajmniej na okres do 15 lat po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Zamawiający zastrzega, że w
przypadku pozyskania innych źródeł finansowania, może podjąć decyzję o ograniczeniu finansowania przez
wykonawcę i ustaleniu innych zasad zapłaty wynagrodzenia zarówno na etapie udzielania zamówienia jak
również po zawarciu umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
po przeprowadzeniu dialogu z wykonawcami.
Zamawiający wymaga zastosowania technologii BIM przy projektowaniu oraz kontroli jakości robót
budowlanych oraz udostępnienia modelu BIM Zamawiającemu przez wykonawcę.
Informacje dotyczące prowadzonego postępowania i wymagania Zamawiającego, zawierające określenie
przedmiotu zamówienia oraz opis potrzeb i cech charakterystycznych zamówienia, dostępne są na stronie
internetowej Zamawiającego: www.zamowienia.dco.com.pl w dokumencie pn.: „Instrukcja dla wykonawców”.
Z uwagi na złożoność zamówienia podaje jedynie kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego (1 -
Cena) do najmniej ważnego (5 – okres gwarancji jakości). Opis sposobu oceny ofert zostanie określony wraz z
Zaproszeniem do składania ofert.
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do niniejszego ogłoszenia Zamawiający
wskazuje, iż Wykonawcy w celu zapoznania się z pełnymi informacjami na temat warunków udziału w

www.zamowienia.dco.com.pl
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postępowaniu oraz wykazem oświadczeń i dokumentów winni zapoznać się z dokumentem pn.: „Instrukcja dla
wykonawców” zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego www.dco.com.pl

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Koszt finansowania inwestycji / Waga: 2
Kryterium jakości - Nazwa: Zastosowanie energooszczędnych rozwiązań / Waga: 3
Kryterium jakości - Nazwa: zakres technologii Building Information Modeling (BIM) do projektowania, do kontroli
jakości robót i dla etapu eksploatacji / Waga: 4
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji jakości / Waga: 5
Cena - Waga: 1

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 234
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.9) Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Przewidywana liczba kandydatów: 5
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
Zamawiający zaprosi do dialogu nie więcej niż 5 Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają
warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji III.1.2) i III.1.3) niniejszego ogłoszenia.
Jeżeli liczba Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu
będzie większa niż 5, Zamawiający zaprosi do dialogu Wykonawców, którzy uzyskają największą ilość punktów
w ramach następujących kryteriów selekcji:
a) za należyte wykonanie każdego zamówienia spełniającego wymogi opisane w sekcji III.1.3) pkt 1 lit. a) ponad
wymagane w ramach warunku udziału w postepowaniu minimum, Wykonawca otrzyma 1 punkt. Maksymalna
ilość punktów w ramach tego kryterium selekcji to 5,
b) za należyte wykonanie każdego zamówienia spełniającego wymogi opisane w sekcji III.1.3) pkt 1 lit. b) ponad
wymagane w ramach warunku udziału w postepowaniu minimum, Wykonawca otrzyma 1 punkt. Maksymalna
ilość punktów w ramach tego kryterium selekcji to 5,
c) za posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę powyżej (lub równowartość tej kwoty
w innej walucie): 350 000 000 PLN – 1 punkt, powyżej 400 000 000 PLN – 2 punkty, powyżej 450 000 000 PLN
– 3 punkty, powyżej 500 000 000 PLN – 4 punkty, powyżej 550 000 000 PLN – 5 punktów. Maksymalna ilość
punktów w ramach tego kryterium selekcji to 5.
Przy obliczaniu punktów, Zamawiający nie będzie przyznawał punktów za zasoby udostępnione Wykonawcy
przez inne podmioty na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający
zaprosi do składania dialogu 5 Wykonawców, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów zgodnie z powyższym.
W przypadku, gdy na ostatnim miejscu kwalifikującym Wykonawców do dalszego udziału w postępowaniu
znajdzie się dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający zaprosi do dialogu konkurencyjnego wszystkich
Wykonawców, którzy znajdą się na tym miejscu w związku z otrzymaną liczbą punktów.
Jeżeli liczba Wykonawców nie podlegających wykluczeniu oraz spełniających warunki udziału w postępowaniu
będzie mniejsza niż 5, Zamawiający zaprosi do dialogu konkurencyjnego wszystkich Wykonawców
spełniających te warunki.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

www.dco.com.pl
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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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji III.1.2) i III.1.3) niniejszego ogłoszenia,
oraz
b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 i 8
2. Przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca
zobowiązany jest przesłać aktualne na dzień składania wniosków oświadczenie stanowiące wstępne
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnia warunku udziału w postępowaniu oraz spełnia
kryteria selekcji. Oświadczenie, o którym mowa, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego
dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu
wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art.59 ust 2 dyrektywy 2014/24/UE (dalej
„JEDZ”). JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu, składa także JEDZ dot. tych podmiotów. W przypadku wspólnego ubiegania się o Zamówienie
przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie. Szczegółowe
wymagania dot. sposobu przesłania JEDZ zawiera Instrukcja dla wykonawców, zamieszczona na stronie
internetowej, o której mowa w sekcji I.3. niniejszego ogłoszenia.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w
art.24 ust.1 pkt. 23 PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełnienia tych warunków, przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
4. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, spełnienie kryteriów selekcji oraz braku
podstaw do wykluczenia, Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 1 PZP przed udzieleniem Zamówienia wezwie
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni
terminie, aktualnych na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń, o których mowa w Rozdziale 7 pkt 7.3.
Instrukcji dla wykonawców, dostępnej na stronie, o której mowa w sekcji I.3. niniejszego ogłoszenia.
5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
zamawiający może na każdym etapie postępowania, w szczególności na etapie oceny wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w
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postępowaniu oraz kryteria selekcji, tj. dokumentów i oświadczeń, o których mowa w Rozdziale 7 pkt 7.3
Instrukcji dla wykonawców, dostępnej na stronie, o której mowa w sekcji I.3. niniejszego ogłoszenia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawca, którzy znajduje się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż kwota 300 000 000 PLN (trzysta
milionów złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie,
b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia w wysokości minimum 100 000 000 PLN (słownie: sto milionów złotych) lub
równowartość tej kwoty w innej walucie.
c) w ostatnich 3 latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, osiągnął
średnioroczne przychody z działalności operacyjnej w wysokości co najmniej 500 000 000 PLN (pięćset
milionów złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie.
2. W przypadku, gdy dokumenty przedłożone przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunku
dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej opisanego powyżej będą wskazywać wysokość środków
finansowych lub zdolności kredytowej w walucie innej niż PLN, Zamawiający w celu oceny spełnienia
wymogów przeliczy podane kwoty na PLN według średniego kursu walut Narodowego Banku Polskiego
(NBP) obowiązującego w dniu publikacji niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
W przypadku gdy kurs obowiązujący w tym dniu był niedostępny Zamawiający przeliczy odpowiednie kwoty
według ostatniego dostępnego kursu obowiązującego przed dniem publikacji Ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.
3. W celu potwierdzenia spełniania tych warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający zgodnie z art. 26
ust. 1 PZP przed udzieleniem Zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących
dokumentów:
a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert;
b) potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
c) sprawozdanie finansowe albo jego część, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest
przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono
badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o
badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia
sprawozdania finansowego, inny dokument określający obroty oraz aktywa i zobowiązania - za okres nie
dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawca, który posiada odpowiednią zdolność techniczną i
zawodową tj.
a) wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (dwa)
zamówienia (umowy), których zakres przedmiotowy każdego obejmował budowę budynku użyteczności
publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 30 tys. m2.
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Uwaga: Przez wykonanie zamówienia rozumie się proces zakończony uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
b) zaprojektował w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie przynajmniej 2
(dwa) obiekty szpitala o następujących parametrach:
— powierzchnia użytkowa co najmniej 10 000 m2 oraz
— obiekt składający się przy najmniej z: dwóch sal operacyjnych, części diagnostycznej i części łóżkowej.
Uwaga: Przez zaprojektowanie rozumie się wykonanie projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych
przynajmniej w branżach: architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej oraz elektrycznej, na podstawie którego
wydano pozwolenie na budowę.
c) dysponuje na potrzeby realizacji zamówienia następującymi osobami:
i. menedżer (kierownik) projektu – posiadający przynajmniej doświadczenie w tym charakterze przez okres co
najmniej 12 miesięcy przy budowie 1 (jednego) obiektu szpitala o parametrach określonych w lit. b) powyżej;
ii. kierownik budowy:
— posiada zgodnie z ustawą Prawo budowlane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub którego kwalifikacje zawodowe zostały uznane
zgodnie z ustawą o uznaniu kwalifikacji zawodowych w adekwatnym zakresie,
— wpisana jest na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie
Z ustawą Prawo budowlane;
— legitymuje się następującym doświadczeniem: w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału pełnił przez okres co najmniej 12 miesięcy funkcję kierownika budowy
przy budowie obiektu szpitala, o parametrach określonych w lit. b) powyżej.
iii. projektant w specjalności architektonicznej:
— posiada zgodnie z ustawą Prawo budowlane uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń lub którego kwalifikacje zawodowe zostały uznane zgodnie z ustawą o
uznaniu kwalifikacji zawodowych w adekwatnym zakresie,
— wpisany jest na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie
Z ustawą Prawo budowlane.
— legitymuje się następującym doświadczeniem: w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należycie wykonała (jako projektant) co najmniej 2
(dwie) usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie architektury (projekt budowlany
i wykonawczy) obiektu szpitala charakteryzującego się następującymi parametrami, określonymi w lit. b)
powyżej.
Uwaga: Zamawiający wymaga, aby inwestycje wskazane w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu określonego w pkt iii zostały zrealizowane na podstawie dokumentacji projektowej
opracowanej przez projektanta wskazanego przez Wykonawcę do pełnienia funkcji projektanta w specjalności
architektonicznej, tj. zostało wydane pozwolenie na użytkowanie dla obiektu. Dokumentacja projektowa oznacza
projekt budowlany oraz projekt wykonawczy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
c.d.
iv. menedżer BIM.
— posiada wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budownictwa: inżynier lub architekt,
— legitymuje się znajomością procesów i narzędzi metodologii BIM (Building Information Modeling),
— biegle posługuje się językiem polskim (w mowie i w piśmie),
— legitymuje się następującym doświadczeniem:
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W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu należycie wykonał co najmniej dwie usługi, z których każda polegała na koordynowaniu i
nadzorowaniu procesu opracowania dokumentacji projektowej w technologii BIM (Building Information
Modeling) budynku lub koordynowaniu i nadzorowaniu procesu kontroli robót budowlanych obiektu o
powierzchni użytkowej minimum 5000 m2 w technologii BIM.
2. W celu potwierdzenia spełniania tych warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający zgodnie z art. 26
ust. 1 PZP przed udzieleniem Zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących
dokumentów:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
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;
b) wykaz usług projektowych wykonanych, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy lub usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;
c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 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.

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
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Dialog konkurencyjny

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
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IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/12/2018
Czas lokalny: 11:00

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

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

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:
1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu,
że realizując Zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia. Z dokumentu tego
powinien wynikać:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu Zamówienia;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu Zamówienia
d) czy podmiot, 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.
2. Termin podany w sekcji II.2.7. obejmuje następujące okresy:
a) 54 miesięcy od daty zawarcia umowy – maksymalny termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie szpitala
b) 180 miesięcy od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie – minimalny okres spłaty należnego
wynagrodzenia wobec Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia
Ostateczne terminy zostaną ustalone w drodze dialogu z wykonawcami.
3. Zamawiający nie przewiduje nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu przedstawili rozwiązanie
stanowiące podstawę do składania ofert.
4. Zamawiający nie przewiduje podziału dialogu na etapy.
5. Wstępny harmonogram postępowania:
— termin składania wniosków: 4 grudnia 2018 r,
— prekwalifikacja i zaproszenie do dialogu konkurencyjnego: styczeń 2019 r,
— dialog konkurencyjny: luty-marzec 2019 r,
— ustalenie ostatecznej treści SIWZ oraz przesłanie zaproszenia do składania ofert: kwiecień-maj 2019 r,
— złożenie ofert: czerwiec-lipiec 2019 r,
— wybór oferty najkorzystniejszej: sierpień 2019 r.
6. Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy PZP przewiduje możliwość unieważnienia postępowania
o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, nie
zostaną mu przyznane.
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:
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Zamawiający przewiduje zabezpieczenie oferty wadium w wysokości 7 000 000 zł (siedem milionów
złotych).Szczegółowe informacje dot. wadium zostały określone w Instrukcji dla wykonawców, zamieszczonej na
stronieinternetowej, o której mowa pkt I.3. niniejszego ogłoszenia

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli
lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego ustawy Pzp, przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w art. 179 i nast. Pzp (Dział VI).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/10/2018


