
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

„Budowa łącznika pomiędzy pawilonem przyjęć pierwszorazowych a budynkiem szpitala wraz z
szybem dźwigu szpitalnego w ramach programu „ Dostępność Plus”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. TADEUSZA KOSZAROWSKIEGO W OPOLU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531420768

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Katowicka 66A

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-061

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bkopec@onkologia.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://nowa.onkologia.opole.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa łącznika pomiędzy pawilonem przyjęć pierwszorazowych a budynkiem szpitala wraz z
szybem dźwigu szpitalnego w ramach programu „ Dostępność Plus”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-21126a7c-46e6-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00270989

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-16
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00030308/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa łącznika pomiędzy pawolonem przyjęć pierwszorazowych a budynkiem szpitala
wraz z szybem dźwigu szpitalnego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt "Dostępność Plus dla zdrowia" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/onkologia_opole/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zapytania, wnioski, zawiadomienia i
inne informacje istotne dla interesariuszy postępowania należy przesyłać jako wiadomość do
zamawiającego za pośrednictwem strony prowadzonego postępowania na platformie zakupowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/onkologia_opole/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą spełniać łącznie następujące wymagania:
1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także
przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych z
zachowaniem weryfikowalności podpisu elektronicznego
2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej
treści na monitorze ekranowym;
3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;
4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych
informacji.
Sposób sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie, określa ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia
30grudnia 2020 r. wydane na podstawie art. 70 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
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3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza dołączenie katalogu elektronicznego
do oferty

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FAZ.2801.105.2021-TP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa z przebudową klatki schodowej Przychodni
Przyjęć Pierwszorazowych z dobudową szybu zewnętrznego dźwigu szpitalnego oraz łącznika
jako komunikacji do budynku szpitala na poziomie II piętra, w Opolskim Centrum Onkologii w
Opolu – w ramach programu „Dostępność plus"

4.2.6.) Główny kod CPV: 45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45215100-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45314310-7 - Układanie kabli

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena 60%, okres gwarancji 24 punkty, termin usuwania wad i usterek 16
pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
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Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 24

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin usuwania wad i usterek

4.3.6.) Waga: 16

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki dotyczące
zdolności technicznej i zawodowej, którzy:
1.1 Wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tzn. potwierdzą że w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, Wykonawca wykonał co najmniej:
1) Dwie roboty budowlane obejmujące wykonanie robot budowlanych wielobranżowych w zakres
których wchodzi przebudowa i/lub budowa obiektów o wartości co najmniej 3.000.000,00 zł
brutto każda oraz:
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a) jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu robót instalacyjno – elektrycznych o
wartości co najmniej 250 000 zł brutto. 
b) jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu robót instalacji sanitarnych o wartości co
najmniej 100 000 zł brutto
1.2 Wykażą, że do realizacji przedmiotu zamówienia skierowane zostaną osoby posiadające
odpowiednie uprawnienia, w tym w szczególności: do kierowania robotami budowlanymi, tj: 
1) Kierownik budowy - Kierownik budowy branży konstrukcyjno-budowlanej – wymagane
uprawnienia bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im
równoważne uprawnienia, przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego oraz
doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji kierownika robót na co najmniej 2 budowach których
przedmiotem były roboty budowlane wielobranżowe o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł
brutto każda, realizowane nieprzerwanie min 6 miesięcy, 
2) Kierownik robót branży elektrycznej – wymagane uprawnienia w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub
odpowiadające im równoważne uprawnienia, przynależność do właściwej izby samorządu
zawodowego oraz doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji kierownika robót branży
elektrycznej na co najmniej 1 budowie, których przedmiotem były roboty branży elektrycznej o
wartości co najmniej 250.000,00 zł brutto, realizowane nieprzerwanie min 6 miesięcy, 
3) Kierownik robót branży sanitarnej posiadającej uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych,
wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia,
przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego oraz doświadczenie w zakresie
pełnienia funkcji kierownika robót branży sanitarnej m na co najmniej 1 budowie, których
przedmiotem były roboty branży sanitarnej o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto,
realizowane nieprzerwanie min 6 miesięcy,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
c) W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy:
• oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę , 
lub
• oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z innym wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę w postępowaniu - wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: a) W celu potwierdzenia spełniania warunku opisanego w Rozdziale VIII pkt
1.1 SWZ: 
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca
wykonania oraz podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. Dowodami mogą być: referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot , na rzecz którego roboty budowlane zostały
wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ)
b) W celu potwierdzenia spełniania warunków opisanych w rozdziale VIII pkt 1.2 SWZ:
Wykaz osób, które zostaną skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia, posiadających
odpowiednie doświadczenie i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, robotami branży
elektronicznej i sanitarnej potwierdzone właściwymi dokumentami( dyplomy, legitymacje, świadectwa
kwalifikacyjne), a także
zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ)
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5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 3
do SWZ ,
2) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale IX ust. 1 niniejszej SWZ – Załącznik nr 4 do SWZ,
3) jeżeli dotyczy - zobowiązanie podmiotu trzeciego opatrzone podpisem elektronicznym
4) potwierdzenie wniesienia wadium
5) jeżeli dotyczy – pełnomocnictwa - opatrzone podpisem elektronicznym 
6) dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie, pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
(dotyczy jedynie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) – dokument winien być
przedstawiony w formie przewidzianej dla pełnomocnictwa.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca przystępując do przetargu wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w
wysokości: 66 000,00 zł. zgodnie z zapisami ujętymi w rozdziale XVI do SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w tym również Przedsiębiorcy
prowadzący działalność 
w formie spółki cywilnej, jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w
okolicznościach o których mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, są zobowiązani dołączyć do
oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, wskazujące, które roboty
budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
3.Zmiany umowy mogą dotyczyć w szczególności:
a) zmiany jakości, technologii, ilości wykonania robót lub innych parametrów
charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych,
b) zmiany producenta zastosowanych materiałów,
c) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych;
d) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych, 
e) niezinwentaryzowanych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych,
f) w przypadku zmiany przepisów prawa stawki podatku od towarów i usług mających wpływ na
treść umowy (od daty wejścia w życie przepisów określających zmianę).
g) zmiany rozwiązań projektowych w toku realizacji robót , przyjęcia rozwiązań zamiennych 
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i) zmiany terminu wykonania inwestycji w przypadku:
1/ w przypadku wystąpienia przestojów w realizacji robót budowlanych Wykonawcy z winy
Zamawiającego, uzgodnione terminy wykonania robót przedłużone zostaną o czas trwania
przestojów
2)w przypadku konieczności wykonania robót, o których mowa w § 3 ust.7 Umowy o ile
wykonanie tych robót powoduje konieczność przedłużenia terminu wykonania Umowy,
Fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w wewnętrznym dzienniku budowy oraz protokole
konieczności. W okolicznościach wyżej wymienionych Strony ustalą nowe terminy umowne, z
tym że wielkość zmian musi być powiązana z przyczyną jaka ją spowodowała. Wydłużenie
okresu obowiązywania umowy nakłada na Wykonawcę obowiązek przedłużenia terminu
ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i jego wymaganej wysokości.
j) siły wyższej jeśli ma bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy, 
4.Zmiany wskazane w ust. 3 powyżej mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, gdy obie
Strony umowy (Zamawiający i Wykonawca) zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności
oraz wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy. Ww.
zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób powołanych do wykonywania umowy i
innych kluczowych specjalistów na wniosek którejś w przypadku uzasadnionej konieczności
wystąpienia takiej zmiany (np. w przypadkach; śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,
nie wywiązywania się osób z obowiązków wynikających z powierzonej im funkcji ), lub jeżeli
zmiana kluczowego specjalisty (osoby) stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn
niezależnych od wykonawcy np. rezygnacja osoby. Zmiany wynikające z ww. przyczyn mogą
nastąpić jedynie za zgodą strony przeciwnej. Ponadto Zamawiający może żądać od wykonawcy
zmiany osoby /-ob. jeżeli uzna, że nie wykonuje/-ją ona/-e swoich obowiązków wynikających z
umowy. W przypadku zmiany osoby – nowy specjalista /osoba musi spełniać wymagania
określone dla danego specjalisty/-osoby Wykonawca obowiązania jest zmienić osobę/specjalistę
w terminie wyznaczonym we wniosku Zamawiającego. 
6.Zmiana umowy w zakresie dotyczącym zmiany formy organizacyjno – prawnej Wykonawcy w
trakcie trwania umowy wymaga zawarcia aneksu. Dla ww. czynności jest każdorazowo zgoda
Zamawiającego.
7.Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o których mowa w ust. 3 oraz robót dodatkowych i
zamiennych o których mowa w § 3 ust.7 stanowić będzie kosztorys wykonawczy robót
zaakceptowany przez Zamawiającego o którym mowa w § 1 ust. 8 Umowy. 
8.Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy i
zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana wynika z nienależytej lub nieterminowej realizacji
przedmiotu umowy. W takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi
Wykonawca.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
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8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/onkologia_opole/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-01 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-30

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00270989 z dnia 2021-11-16

2021-11-16 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane



8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby
wykonawców:
2. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści
ofert. Negocjowane będą wyłącznie te elementy oferty, które podlegają ocenie w ramach
kryteriów oceny, tj. cena i okres gwarancji i termin usuwania wad i usterek W przypadku
podjęcia przez Zamawiającego decyzji o ich prowadzeniu, do negocjacji zostanie zaproszonych
trzech Wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty
niepodlegające odrzuceniu i zawierają najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach oceny ofert,
o których mowa w pkt XVIII SWZ
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