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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:600558-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Zgierz: Roboty remontowe i renowacyjne
2020/S 243-600558

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

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

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
Krajowy numer identyfikacyjny: 000677636
Adres pocztowy: ul. Parzęczewska 35
Miejscowość: Zgierz
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 95-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Krowicka – Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych
E-mail: zamowienia@wss.zgierz.pl 
Tel.:  +48 427144332
Faks:  +48 427144530
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szpital.zgierz.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zgierz
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zgierz
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Adaptacja serwerowni w WSS w Zgierzu na potrzeby projektu „Modernizacja i zakup sprzętu, systemów 
informatycznych i oprogramowania w celu dostosowania WSS w Zgierzu do wymogów prowadzenia (...)
Numer referencyjny: PN/XVII/2020

II.1.2) Główny kod CPV
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest adaptacja serwerowni w WSS w Zgierzu na potrzeby projektu „Modernizacja 
i zakup sprzętu, systemów informatycznych i oprogramowania w celu dostosowania WSS w Zgierzu do 
wymogów prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45315100 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45343000 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421100 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45432111 Kładzenie wykładzin elastycznych
45440000 Roboty malarskie i szklarskie
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
32420000 Urządzenia sieciowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35, 95-100 
Zgierz, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest adaptacja serwerowni w WSS w Zgierzu na potrzeby projektu „Modernizacja 
i zakup sprzętu, systemów informatycznych i oprogramowania w celu dostosowania WSS w Zgierzu do 
wymogów prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej”.

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: 4
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
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014–2020. Oś priorytetowa VII: 
Infrastruktura dla usług społecznych. Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne. Poddziałanie 
VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert:
— cena ofertowa: 60 pkt,
— czas trwania gwarancji: 40 pkt.
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

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. Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
2. Podstawy wykluczenia
2.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę(-ów) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 12–23 ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).
2.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę(-ów) w następujących 
przypadkach – wybrane przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia fakultatywne, przewidziane w art. 24 ust. 
5 pkt 1, 2 i 4 ustawy.
3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 2.1 i 
2.2
3.1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia do oferty należy 
dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci: formularza jednolitego europejskiego 
dokumentu zamówienia (JEDZ) stanowiącego załącznik nr 99 do SIWZ. Informacje zawarte w formularzu JEDZ 
stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
3.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 
24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od 
dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na platformie zakupowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o 
których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca 
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może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3.3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza), w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia, zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i 
dokumentów (aktualnych na dzień złożenia dokumentów):
3.3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3.3.2. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 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;
3.3.3. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności;
3.3.4. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne.
Uwaga dotycząca wszystkich dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia: w przypadku 
Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa w pkt 3.2 oraz 3.3.1–3.3.4 
zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.
4. Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
RP określa § 7 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca musi wykazać, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 PLN.
2. Wykonawca musi wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 100 
000,00 PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie (w szczególności zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na 
modernizacji/przebudowie serwerowni, w której skład wchodziła przebudowa infrastruktury elektrycznej, 
światłowodowej, modernizacja okładzin ściennych i podłogowych, systemu klimatyzacji, systemu gaszenia oraz 
systemu nadzoru o wartości robót minimum 100 000,00 PLN.
2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami zdolnymi do 
wykonywania zamówienia, tj.:
1) 1 osoba posiadająca wyższe wykształcenie techniczne oraz doświadczenie w realizacji min. 1 zamówienia 
polegającego na adaptacji pomieszczeń serwerowni, o wartości co najmniej 50 000,00 PLN (osoba ta będzie 
pełnić funkcję kierownika budowy);
2) 1 osoba posiadająca wyższe wykształcenie techniczne oraz uprawnienia SEP do 1 kV do dozoru 
i eksploatacji urządzeń elektrycznych wraz z uprawnieniami kontrolno-pomiarowymi oraz zespołami 
prądotwórczymi (pkt 4 w uprawnieniach) oraz doświadczenie w realizacji min. 1 zamówienia polegającego 
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na modernizacji/przebudowie serwerowni, w której skład wchodziła przebudowa infrastruktury elektrycznej, o 
wartości co najmniej 20 000 PLN (osoba ta będzie pełnić funkcje elektryka);
3) 1 osoba posiadająca wyższe wykształcenie techniczne, z certyfikatem potwierdzającym odbycie szkolenia 
z zakresu projektowania instalacji przeciwpożarowych, np. certyfikat Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Pożarnictwa, oraz doświadczenie w realizacji min. 1 zamówienia polegającego na instalacji systemu gaszenia, 
o wartości co najmniej 10 000 PLN (osoba ta pełnić będzie funkcję specjalisty ds. PPOŻ).

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SIWZ projekt umowy 
(załącznik nr 4).
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe) w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi w 
projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
2. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2–6 ustawy.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/01/2021
Czas lokalny: 09:00

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: 14/01/2021
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35, 95-100 
Zgierz, POLSKA, pokój nr 2 (budynek administracji – Sekcja Zamówień Publicznych).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
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Do oferty należy dołączyć:
1. formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, który należy złożyć w odrębnym pliku, zgodnie z 
postanowieniami rozdziału XVI SIWZ;
2. oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy, oraz że 
przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń – na formularzu oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ;
3. formularz cenowy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ;
4. dokument (np. zobowiązanie) innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy, złożony w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub w postaci kopii elektronicznej poświadczonej za zgodność z oryginałem przy 
użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego (zgodnie z pkt 1.1 i 1.2 niniejszego rozdziału);
5. pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy(-ów) ubiegającego(-ych) się o udzielenie 
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone przez Wykonawcę w formie elektronicznej za 
pośrednictwem opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby udzielającej pełnomocnictwa, a w 
przypadku notarialnej kopii – kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza;
6. dowód wniesienia wadium:
— w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do oferty elektroniczny oryginał 
dokumentu potwierdzający wniesienie wadium – zgodnie z pkt 2.1 rozdziału XIX SIWZ,
— w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia 
nadania przelewu;
7. spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, niewymagane.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu 
VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179–198g ustawy).
2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także 
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez 
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
4. Terminy wnoszenia odwołań
4.1. Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy 
zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
4.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie: 10 
dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.
4.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4.1 i 4.2 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.
5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie ustawy.
5.1. 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.
5.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo postaci elektronicznej, 
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5.3. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
a) nie zawiera braków formalnych;
b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego 
uiszczenia dołącza się do odwołania).
5.4. 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.
6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
6.1. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 
17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 
Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin 
upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
6.2. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego za 
pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej 
odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne 
z jej wniesieniem.
6.3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu 
może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu 
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stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o 
prokuraturze.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/12/2020
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