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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:389697-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Zielona Góra: Roboty budowlane w zakresie budynków
2019/S 158-389697
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Szpital Uniwersytecki im. K.Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
970773231
ul. Zyty 26
Zielona Góra
65-046
Polska
Osoba do kontaktów: Paulina Lisowska
E-mail: tz1@szpital.zgora.pl
Kod NUTS: PL432
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.szpital.zgo.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.szpital.zgo.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wykonanie robót budowlanych realizowanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach realizacji projektu
pn. „Termomodernizacja obiektów i sieci Szpitala Uniwersyteckiego (...)
Numer referencyjny: TZ.372.64.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
45210000
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji polegającej na termomodernizacji budynków Szpitala
wraz z modernizacją systemu centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i instalacji oświetlenia w
budowanego w systemie /zaprojektuj i wybuduj/ w ramach projektu pn.: /Termomodernizacja obiektów i sieci
Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o./ Zamawiający, zgodnie z
przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę,podwykonawców oraz dalszych
podwykonawców na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy
w sposób określony w przepisie art. 22 par. 1 KP (Dz.U. 2018, poz. 108) tj. osób zatrudnionych bezpośrednio
przy wykonywaniu robót bud. Dotyczy osób wykonujących na zasadzie pracy podporządkowanej pracę fizyczną
rozumianą jako wykonywanie czynności wymagających ruchu oraz wysiłku, w tym związanych z posługiwaniem
się określonymi narzędziami lub urządzeniami.

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
71220000
71320000
71400000
45210000
45215140
45300000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem umowy jest realizacja inwestycji polegającej na termomodernizacji budynków Szpitala wraz z
modernizacją systemu centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i instalacji oświetlenia wbudowanego
w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów i sieci Szpitala
Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o.” 2. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia określony został przez Zamawiającego za pomocą: a/ Programu Funkcjonalno-użytkowego wraz
z załącznikami, b/ audytów Energetycznych budynków „B”, „C” „D1”, „E” „U” i „R”, c/audytów elektrycznych
oświetlenia wbudowanego „B/B1”, „C/C1”, „D1”, „E”, „U” i „L”, d/ opisu przedmiotu zamówienia, który stanowi
załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Zamówienie realizowane będzie etapowo: a/ opracowanie i uzgodnienie z
Zamawiającym w ciągu 5 dni roboczych od daty podpisania umowy szczegółowego harmonogramu rzeczowofinansowego inwestycji uwzględniającego podział na poszczególne płatności, b/ opracowanie i uzgodnienie
z Zamawiającym na 30 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych w poszczególnych budynkach Szpitala
harmonogramu realizacji inwestycji uwzględniającego terminy i zakresy robót w poszczególnych oddziałach,
a także plany testów i rozruchu systemu, c/ I etap: wykonanie założeń przedprojektowych i uzgodnienie
z Zamawiającym koncepcji rozwiązania w ciągu 20 dni roboczych od daty podpisania umowy, wykonanie
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dokumentacji projektowej dla budynku „B”, budynku „B1”, łącznika pomiędzy budynkami „B” i „C”, budynku
„U”, budynku „R” oraz wykonanie dokumentacji projektowej węzła „L” branży sanitarnej, elektrycznej,
budowlanej, ciepłowniczej i uzgodnienie z Elektrociepłownią „Zielona Góra” S.A. oraz złożenie wniosku o
pozwolenie na budowę (jeśli dotyczy) – w ciągu 60 dni roboczych od dnia podpisania umowy, d/ II etap:
wykonanie robót budowlanych w zakresie budynków „B”, „B1”, łącznika pomiędzy budynkami „B” i „C”,
budynku „U”, budynku „R” oraz wykonanie robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych, ciepłowniczych
w pomieszczeniu węzła cieplnego budynku „L” oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeśli dotyczy)
- do dnia 16.11.2020 r., e/ III etap: wykonanie założeń przedprojektowych i uzgodnienie z Zamawiającym
koncepcji rozwiązania do dnia 7.12.2020 r., wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku „C”, budynku
„C1”, budynku „E”, budynku „D” Szpitala oraz złożenie wniosku o pozwolenie na budowę (jeśli dotyczy) – do
dnia 29.01.2021 r., f/ IV etap: wykonanie robót budowlanych w zakresie budynku „C” oraz budynku „C1” –
do dnia 15.11.2021 r., g/ V etap: wykonanie robót budowlanych w zakresie budynku „E” oraz budynku „D”,
opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeśli dotyczy) – od
dnia 31.01.2022 do dnia 15.09.2022 r. 4. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do
opracowania kompletu dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie koniecznym do wykonania robót
budowlanych, uwzględniając wszystkie przepisy, a w szczególności Prawo budowlane oraz Prawo zamówień
publicznych, uzyskania prawomocnej decyzji administracyjnej (zgłoszenia lub pozwolenia na budowę) - jeśli
dotyczy, a następnie wykonania robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji oraz uzyskania
pozwolenia na użytkowanie - jeśli dotyczy. 5. Dokumentację projektową należy wykonać dla każdego budynku
odrębnie. Wyjątkiem są budynki „U” i „R”, dla których dokumentacja projektowa może zostać wykonana
jako jedno opracowanie. 6. Wszelkie szczegóły projektant musi ustalić z przedstawicielem Zamawiającego
po podpisaniu umowy. 7. Dokumentację projektową należy wykonać z uwzględnieniem aktualnych norm i
rozporządzeń obowiązujących w tej sprawie. 8. Roboty budowlane w budynkach „B”, „B1”, „C”, „C1” nie mogą
być wykonywane jednocześnie. Więcej informacji zawartych jest w dokumentacji postępowania tj. w SIWZ i w
załącznikach do niej.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja 1 / Waga: 2,5
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja 2 / Waga: 4
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja 3 / Waga: 3,5
Cena - Waga: 90

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/09/2022
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:
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Projekt „Termomodernizacja obiektów i sieci Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej
Górze Sp. z o. o.” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr
RPLB.03.02.01 08-0045/18-00
II.2.14)

Informacje dodatkowe
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 800 000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy
złotych00/100)

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:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 1. Zamawiający wykluczy z postępowania
Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt12-23 ustawy (przesłanki wykluczenia
obligatoryjne).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, 4 ustawy:A/ w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym
przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015
r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst
jednolity: Dz.U.z 2016 r. poz. 2171); b/ który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co
podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać
za pomocą stosownych środków dowodowych; c/ który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał
albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub
umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, co doprowadziło do
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej informacji, o której mowa w przepisie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
przepisie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 4.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 (w skrócie: JEDZ). Informacje zawarte w
Formularzu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.5. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w
celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wezwany do
złożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):
a/ 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; b/ 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
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należności; c/ oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; d/ odpisu 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.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże, że wykonał:IA/ co najmniej 2 robót budowlanych wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert,polegającej na termomodernizacji budynku, których wartość każdej
wynosiła co najmniej 2 000 000,00 PLN brutto, oraz B/ co najmniej 2 usług, w ciągu ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej termomodernizacji
budynku, którego kubatura wynosiła 25 000 m3, oraz C/ co najmniej 1 roboty budowlanej, wykonanej w ciągu
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,polegającej na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej, której
wartość wynosiła co najmniej 250 000,00 PLN brutto albo A/ co najmniej 2 robót budowlanych wykonanych w
ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegającej na
termomodernizacji budynku, których kubatura wynosiła niemniej niż 25 000 m3 (każdy) a wartość każdej z robót
wynosiła co najmniej 2 000 000,00 PLN brutto Oraz b/ co najmniej 1 roboty budowlanej, wykonanej w ciągu
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, polegającej na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej, której
wartość wynosiła co najmniej 250 000,00 PLN brutto.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego do
oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w postaci Formularza Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w skrócie: JEDZ) stanowiącego załącznik do SIWZ. Informacje
zawarte w Formularzu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu.2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia
następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):—
w celu wykazania spełniania powyższego warunku: A/ w zakresie pkt I lit. a/ i c/ albo pkt II lit. a/ i b/ wykaz
robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty,
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (załącznik nr 9 do SIWZ).
Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające że roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacje 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/ w zakresie pkt I lit. b/ wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert 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 dostawy lub usługi zostały
wykonane(załącznik nr 10 do SIWZ). Do wykazu należy załączyć dowody określające czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
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wykonawcy;w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do SIWZ wzór umowy (załącznik
nr 3). Zmiana umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego jest możliwa w zakresie wynikającym
z art. 144ust.1 pkt 2 -6 ustawy Pzp oraz w przypadkach przewidzianych we wzorze umowy (§ 20 wzoru
umowy). 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wnieść najpóźniej w dniu zawarcia
umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie
za wykonanie przedmiotu umowy. Forma i warunki wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
zawarte są w Rozdziale XXVIII SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 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: 19/09/2019
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 19/09/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o., 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26,
budynek administracji, pokój nr 201, POLSKA.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
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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

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający informuje, że na etapie realizacji inwestycji akceptować będzie odbiór od Wykonawców
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem bezpłatnej Platformy Elektronicznego
Fakturowania. Zasady przesyłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz
innych ustrukturyzowanych dokumentów związanych z realizacją zamówień publicznych za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego tj. platformy elektronicznego fakturowania określa ustawa z dnia 9.11.2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym /Dz.U. 2018 poz. 2191/. Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania
ustrukturyzowanych faktur za jej pośrednictwem.
2. Do oferty należy dołączyć:
A/ 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.
B/ Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie
zamówienia publicznego.
C/. Dowód wniesienia wadium:— w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do
oferty oryginał dokumentu potwierdzającego 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.
D/ Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia publicznego, o ile Wykonawca korzysta z sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy, złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem wraz z ofertą przez podmiot udostępniający zasoby.
E/ Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ).
3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
A. cena ofertowa: waga 90 pkt
B. Wydłużenie minimalnego 120 miesięcznego okresu gwarancji na instalację fotowoltaiczną wraz z
zainstalowanymi urządzeniami i materiałami eksploatacyjnymi w tym: przeglądami technicznymi i bieżącą
konserwacją urządzeń (uwzględniając wymogi producenta): waga 2,5 pkt
C. Wydłużenie minimalnego 60 miesięcznego okresu gwarancji na instalację technologiczną węzłów cieplnych
po stronie niskich parametrów, na instalację wentylacyjną i klimatyzacyjną: waga 4 pkt
D. Wydłużenie minimalnego 60 miesięcznego okresu gwarancji na instalację oświetlenia podstawowego
iawaryjnego: waga 3,5 pkt.
c.d. VI.4.3) Składanie odwołań
6.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a
także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub w części.
6.5. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani
występować z nowymi żądaniami.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy
działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g 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 publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 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.
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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
17.11.1964 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, przesyłające 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
stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze.
Ciąg dalszy w pkt VI.3.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/08/2019
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