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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:273197-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Toruń: Roboty budowlane
2020/S 113-273197

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

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

Oficjalna nazwa: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
Miejscowość: Toruń
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 87-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Struziński
E-mail: m.struzinski@kpim.pl 
Tel.:  +48 797304195
Adresy internetowe:
Główny adres: www.platformazakupowa.pl/pn/kpim

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku
Adres pocztowy: ul. Wieniecka 49
Miejscowość: Włocławek
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 87-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Struziński
E-mail: m.struzinski@kpim.pl 
Tel.:  +48 797304195
Adresy internetowe:
Główny adres: www.platformazakupowa.pl/pn/kpim

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

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

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka prawa handlowego
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I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa budynków nr 
B4A, B4, budynków technicznych wraz z zagospodarowaniem terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalis ...
Numer referencyjny: ZP/03/20

II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług 
medycznych (budowa budynków nr B4A, B4, budynków technicznych wraz z zagospodarowaniem terenu) w 
Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku – Etap I inwestycji“.

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
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45215000 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, 
krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
45215100 Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych
45215120 Roboty budowlane w zakresie specjalnych budynków medycznych
45215140 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45232452 Roboty odwadniające
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45313000 Instalowanie wind i ruchomych schodów
45314000 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45314300 Instalowanie infrastruktury okablowania
45315300 Instalacje zasilania elektrycznego
45320000 Roboty izolacyjne
45343000 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
45351000 Mechaniczne instalacje inżynieryjne
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45443000 Roboty elewacyjne
45420000 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL619 Włocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku ul. 
Wieniecka 49, 87-800 Włocławek.

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Przedmiotem zamówienia jest „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług 
medycznych (budowa budynków nr B4A, B4, budynków technicznych wraz z zagospodarowaniem terenu) w 
Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku – Etap I inwestycji“.
1. Przedmiot zamówienia
1) Rozbiórka budynku istniejącej Tlenowni.
2) Rozbiórka budynku istniejącej Portierni.
3) Rozbiórka budynku nr 4 wraz z tunelem łączącym go z budynkiem nr 11 oraz zabezpieczenie budynku nr 11 
po wyburzeniowych tunelu.
4) Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych stanowiących rozwiązania tymczasowe
W zakresie sieci zewnętrznych wraz z przyłączami do budynków.
5) Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w zakresie budowy budynku nr B4A
I B4 wraz z lądowiskiem dla LPR wyniesionym na jego dachu.
6) Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w zakresie budowy budynku Tlenowni.
7) Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w zakresie budowy budynku Portierni.
8) Wykonanie robót instalacyjnych i przyłączeniowych związanych z wybudowaniem stacji transformatorowych 
ST-1 i ST-2 zasilających kompleks Szpitala.
9) Wykonanie robót instalacyjnych w zakresie sieci zewnętrznych wraz z przyłączami
Do budynków, niezbędnych do funkcjonowania zarówno istniejących budynków
Jak i nowobudowanych: B4, B4A, Tlenowni, Portierni, Stacji Transformatorowych ST-1
Oraz ST-2.
10) Wykonanie robót w zakresie zagospodarowania terenu niezbędnych do uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie realizowanych obiektów w ramach ETAPU I, takich jak:
a) drogi dojazdowe do nowo budowanych budynków,
b) wewnętrzna obsługa komunikacyjna,
c) parkingi naziemne,
d) chodniki, place i przejścia,
e) pozostałe powierzchnie utwardzone,
f) przebudowa i budowa sieci infrastruktury, w tym urządzeń ją obsługujących,
g) wykonanie nowych przyłączy i odcinków instalacji zewnętrznych infrastruktury
(sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych),
h) oświetlenie terenu,
Całe Zadanie ze względu na jego złożoność i podetapowość wykonywania, podzielono na następujące odcinki:
NUMER ODCINKA NAZWA ODCINKA DODATKOWE WYTYCZNE
ODCINEK NR 1 ROZWIĄZANIA TYMCZASOWE POZWOLENIE NA UŻYTKOWNIE
ODCINEK NR 2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ODCINEK NR 3 BUDYNKI STACJI TRANSFORMATOROWYCH ST-1, ST-2
ODCINEK NR 4 BUDYNEK TLENOWNI
ODCINEK NR 5 BUDYNEK PORTIERNI
ODCINEK NR 6 BUDYNEK NR B4, B4A
Kolejność wykonywania robót zostanie określona w Harmonogramie Robót przedłożonym przez Wykonawcę po 
podpisaniu Umowy.
Dalszą część opisu przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 20 %
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Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na roboty budowlane / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 30
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

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
„Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa, 
przebudowa i rozbudowa budynków nr B4, B4A, budynków technicznych oraz zagospodarowania terenu) w 
WSS im. Bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I inwestycji”. Zadanie jest współfinansowane ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Termin wykonania:
Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia – od dnia zawarcia umowy.
Termin zakończenia realizacji zamówienia – nie wcześniej niż 24 miesięcy i nie później niż 30 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy.

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. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa żadnego warunku w tym zakresie.
2. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie w formie jednolitego dokumentu - 
Załącznik Nr 6 do SIWZ, o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie, o którym mowa w art. 24 
ust. 1 pkt. 12-22 i ust. 5 pkt. 1-8 ustawy Pzp, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie 
Zamawiającego także dokumenty potwierdzające te okoliczności tj.:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, 
odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
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odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument 
potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności 
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu;
4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
5) oświadczenie 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;
6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne;
7) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na 
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 
5 pkt 5 i 6 ustawy;
8) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu 
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu 
społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;
9) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w 
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie w formie jednolitego dokumentu 
(część IV sekcja alfa) - Załącznik Nr 6 do SIWZ, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie 
Zamawiającego także dokument potwierdzający te okoliczności tj.:
a) posiada dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
W zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 
100 000 000 zł brutto,
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób 
potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
2.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 
nim stosunków prawnych.
2.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 
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w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2.2.1. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
Na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, 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 żąda złożenia 
wraz z ofertą 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.
Wykonawca powołujący się na zasoby podmiotu trzeciego musi złożyć wraz z ofertą na Platformie 
zobowiązanie podmiotu trzeciego (w formie oryginału dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania 
z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dowody, że osoba podpisująca takie zobowiązanie, była uprawniona 
do działania w imieniu podmiotu trzeciego. Pełnomocnictwo należy składać w formie oryginału podpisanego 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp
I ust. 5 pkt. 1 – 8 ustawy Pzp.
2.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub 
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie 
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów,
Za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
2.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym 
mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca 
w terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy 
Pzp.
2.7. Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, 
o którym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy Pzp, odpowiada zakresowi informacji, których zamawiający wymaga 
poprzez żądanie dokumentów, w szczególności o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamawiający może odstąpić od żądania tych 
dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane 
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przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy, w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie w formie jednolitego dokumentu 
(część IV sekcja alfa) – Załącznik Nr 6 do SIWZ, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie 
Zamawiającego także dokumenty potwierdzające okoliczności, że:
a) spełnia łącznie:
A) wykonał minimum 1 robotę budowlaną o wartości co najmniej 150 000 000 złotych brutto polegającą na 
budowie lub przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej,
B) wykonał minimum 1 robotę budowlaną o wartości co najmniej 100 000 000 złotych brutto polegającą na 
budowie lub przebudowie lub rozbudowie szpitala wykonaną w warunkach czynnego, funkcjonującego w czasie 
robót szpitala lub 2 roboty budowlane o wartości co najmniej 50 000 000 złotych brutto każda polegające na 
budowie, przebudowie lub rozbudowie szpitala wykonane w warunkach czynnego, funkcjonującego w czasie 
robót szpitala,
C) wykonał minimum 1 robotę budowlaną o wartości minimum 35 000 000 złotych brutto polegającą na budowie 
lub przebudowie lub rozbudowie szpitala z blokiem operacyjnym (minimum 3 sale operacyjne) i oddziałami 
szpitalnymi,
W okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, 
na rzecz których roboty te 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 obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów – inne dokumenty;
Wykaz robót budowlanych należy przygotować według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ.
Zamawiajacy dopuszcza przedstawienie 1 roboty budowlanej spełniającej łącznie wszystkie warunki wskazane 
w ppkt. A), B), C).
b) dysponuje następującymi osobami skierowanymi 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 
dysponowania tymi osobami:
a) Przedstawiciel Wykonawcy: osoba posiadająca wykształcenie techniczne, co najmniej 5-letnie doświadczenie 
zawodowe w realizacji inwestycji, jako kierownik budowy lub jako przedstawiciel Wykonawcy lub jako kierownik 
budowy pełniący jednocześnie funkcję przedstawiciela Wykonawcy, w tym ukończone co najmniej dwie 
inwestycje polegające na budowie lub przebudowie, lub rozbudowie obiektów użyteczności publicznej w tym 
jednego kompleksu szpitalnego o wartości minimum 50 000 000 zł brutto każda;
b) Kierownik budowy: osoba posiadająca wykształcenie techniczne, uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która posiada co najmniej 5-letnie 
doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi (jako kierownik budowy) po uzyskaniu 
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uprawnień, w tym ukończone co najmniej dwie inwestycje polegające na budowie lub przebudowie, lub 
rozbudowie czynnego szpitala o wartości minimum 50 000 000 zł brutto każda;
Osoba pełniąca funkcję kierownika budowy na niniejszej inwestycji nie może jednocześnie pełnić funkcji 
kierownika budowy na innej inwestycji.
Osoba pełniąca funkcję kierownika budowy musi przebywać na placu budowy minimum 8 h dziennie od 
poniedziałku do piątku a także w dodatkowym wymiarze czasowym, czy w inne dni, gdy sytuacja będzie tego 
wymagać, bądź na uzasadnione wezwanie Zamawiającego.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
c) Kierownik robot sanitarnych: osoba posiadająca wykształcenie techniczne, uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, która posiada co najmniej 5-
letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi (jako kierownik budowy lub robót) po 
uzyskaniu uprawnień, w tym ukończone co najmniej dwie inwestycje polegające na budowie lub przebudowie, 
lub rozbudowie czynnego szpitala o wartości minimum 50 000 000 zł brutto każda;
d) Kierownik robot elektrycznych: osoba posiadająca wykształcenie techniczne, uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez ograniczeń, która posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w 
kierowaniu robotami budowlanymi (jako kierownik budowy lub robót) po uzyskaniu uprawnień, w tym w tym 
ukończone co najmniej dwie inwestycje polegające na budowie lub przebudowie, lub rozbudowie czynnego 
szpitala o wartości minimum 50 000 000 zł brutto każda;
e) Kierownik robot telekomunikacyjnych: osoba posiadająca wykształcenie techniczne, uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
telekomunikacyjnych bez ograniczeń, która posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w 
kierowaniu robotami budowlanymi (jako kierownik budowy lub robót) po uzyskaniu uprawnień, w tym ukończone 
co najmniej dwie inwestycje polegające na budowie lub przebudowie, lub rozbudowie czynnego szpitala o 
wartości minimum 50 000 000 zł brutto każda;
f) Kierownik robot drogowych: osoba posiadająca wykształcenie techniczne, uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, która posiada co najmniej 5-letnie 
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doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi (jako kierownik budowy lub robót) po uzyskaniu 
uprawnień;
g) Specjalista do spraw rozliczeń: osoba na tym stanowisku winna posiadać doświadczenie zawodowe na 
stanowisku ds. rozliczeń przy realizacji co najmniej dwóch zakończonych umów na roboty budowlane o wartości 
co najmniej 20 000 000 zł brutto każda współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
18. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia n/w 
dokumentów:
a) Wykaz robót budowlanych (załącznik nr 4 do SIWZ),
b) Wykaz osób (załącznik nr 3 do SIWZ),
c) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez 
Zamawiającego,
19. Dokumenty stanowiące integralną część „oferty“ wymagane na etapie jej składania:
a) Formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ),
b) JEDZ (załącznik nr 6 do SIWZ),
c) Formularz cenowy (załącznik nr 8 do SIWZ),
d) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
e) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dowody, że osoba podpisująca takie zobowiązanie, była 
uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy),
f) dokument potwierdzający wniesienie wadium we właściwej wysokości.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wszelkie istotne postanowienia, jakie zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa Załącznik nr 5 
do SIWZ. § 15 Zmiana umowy określa okoliczności zmiany umowy w zawartej w sprawie zamówienia.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
zamówienia

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.1.4) 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

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/07/2020
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Czas lokalny: 10:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 13/10/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 16/07/2020
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:
1. Otwarcie ofert odbędzie się w biurze Zamawiającego w:
Ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, pokój nr 120, 87-100 Toruń.

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
5. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
6. Zamawiający nie przewiduje zastosowania prawa opcji.
7. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24aa Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 
Pzp. Wartość zamówienia na roboty nie przekroczy 20 % wartości zamówienia podstawowego. W ramach 
zmówień określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje wykonanie robót w branżach: 
konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, niskoprądowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, 
drogowej oraz instalacji przeciwpożarowej. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający 
będzie posiadał niezbędne środki finansowe. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy 
podstawowej.
9. Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1a Pzp może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, 
jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie 
zostały mu przyznane.
10. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszystkie usługi i roboty budowlane (przy 
robotach budowlanych także przez dalszych Podwykonawców) dotyczące prac objętych zakresem zamówienia, 
wskazanym w załączniku nr 7 do SIWZ, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w 
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sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1040, z późn. zm.):
— roboty z branży konstrukcyjno-budowlanej,
— roboty z branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych,
— roboty z branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, niskoprądowych i 
elektroenergetycznych,
— roboty z branży teletechnicznej,
— instalacji przeciwpożarowej,
— roboty z branży drogowej.
Wymóg ten nie dotyczy samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
11. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12–23 i ust. 5 pkt. 
1-8Pzp.
12. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej danego 
postępowania,informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 
23ustawy Pzp.
VI. Wymagania dotyczące wadium.
1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4 000 000 zł.
Wadium musi być wniesione do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie 
wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający uzna za skuteczne wtedy, gdy kwota 
wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy 
Prawo zamówieniach publicznych tj.:
− pieniądzu,
− poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
− gwarancjach bankowych,
− gwarancjach ubezpieczeniowych,
− poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r.
Poz. 110).
Pozostałe zasady wnoszenia wadium określone są w SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności do której Zamawiający jest zobowiązany 
na podstawie ustawy. 2. Odwołanie wnosi w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
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zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 
ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 3. Odwołanie 
wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w 
terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 4. Odwołanie powinno wskazywać 
czynność 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. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w postaci elektronicznej, 
opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 6. 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. 7. Środki ochrony 
prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługuje również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp. 8. Środki ochrony prawnej 
szczegółowo unormowane są w Dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/06/2020
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