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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:260472-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Poznań: Windy
2012/S 156-260472

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
UL. Szwajcarska 3
Punkt kontaktowy: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Osoba do kontaktów: Wanda Brożek
61-285 Poznań
POLSKA
Tel.:  +48 618739291
E-mail: inwestycje@szpital-strusia.poznan.pl
Faks:  +48 618740207
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.szpital-strusia.poznan.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wymiana 4 dźwigów windowych w budynku E Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Poznaniu wraz z
przebudową części budynku w zakresie postawienia nowych ścian przeszklonych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:260472-2012:TEXT:PL:HTML
mailto:inwestycje@szpital-strusia.poznan.pl
http://www.szpital-strusia.poznan.pl
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3.
Kod NUTS 

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia publicznego jest: demontaż istniejących dźwigów, ich wywóz i utylizacja, dostawa
i montaż 4 nowych dźwigów windowych, wykonanie robót budowlano - instalacyjnych związanych z wymianą
dźwigów, w tym w szybach i maszynowni dźwigów, przygotowanie dokumentów i uzyskanie odbioru i rejestracji
dźwigów przez Urząd Dozoru Technicznego, a także wykonanie robót budowlano - instalacyjnych związanych
z utworzeniem dwóch nowych stref pożarowych w pionie (jedna strefa – piwnica, druga strefa – od parteru
do 7 piętra i maszynownia dźwigów), obejmujących w poziomie hol przed wejściem do wymienianych wind,
polegających m.in. na demontażu istniejących drzwi i ścianek aluminiowych, montażu nowych drzwi i ścianek
o odporności ogniowej EI60, wymianie sufitów podwieszanych w obrębie holu przed wymienianymi windami,
wykonaniu zasilania drzwi p.poż., doposażeniu nowo powstałych stref w czujki pożarowe, wpięciu w istniejący
system SAP, w zakresie określonym w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robót, oraz wszelkie inne prace niewymienione w dokumentacji, a niezbędne dla wykonania i odbioru
całości zadania.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42416100, 45110000, 45262500, 45311100, 45312100, 45313100, 45400000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiotem zamówienia publicznego jest: demontaż istniejących dźwigów, ich wywóz i utylizacja, dostawa
i montaż 4 nowych dźwigów windowych, wykonanie robót budowlano - instalacyjnych związanych z wymianą
dźwigów, w tym w szybach i maszynowni dźwigów, przygotowanie dokumentów i uzyskanie odbioru i rejestracji
dźwigów przez Urząd Dozoru Technicznego, a także wykonanie robót budowlano - instalacyjnych związanych
z utworzeniem dwóch nowych stref pożarowych w pionie (jedna strefa – piwnica, druga strefa – od parteru
do 7 piętra i maszynownia dźwigów), obejmujących w poziomie hol przed wejściem do wymienianych wind,
polegających m.in. na demontażu istniejących drzwi i ścianek aluminiowych, montażu nowych drzwi i ścianek
o odporności ogniowej EI60, wymianie sufitów podwieszanych w obrębie holu przed wymienianymi windami,
wykonaniu zasilania drzwi p.poż., doposażeniu nowo powstałych stref w czujki pożarowe, wpięciu w istniejący
system SAP, w zakresie określonym w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robót, oraz wszelkie inne prace niewymienione w dokumentacji, a niezbędne dla wykonania i odbioru
całości zadania.

II.2.2) Informacje o opcjach
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Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 2 (od udzielenia zamówienia)

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawcy zobowiązani są do wniesienia wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 50 000 PLN
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zamawiający zapłaci za wystawione przez Wykonawcę faktury w terminie 30 (trzydziestu) dni od ich doręczenia
Zamawiającemu, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Np. Konsorcjum.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
co najmniej dwie dostawy wind osobowych lub towarowych lub towarowo osobowych lub szpitalnych wraz z
montażem i uruchomieniem o wartości co najmniej 200.000 zł brutto - każda.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:
a. Kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej
bez ograniczeń, bądź odpowiadające im równoważne uprawnienia w specjalności, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz minimum 2 letni staż pracy na stanowisku kierownika
budowy,
b. Kierownikiem robót elektrycznych, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, bądź odpowiadające
im równoważne uprawnienia w specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, oraz minimum 2 letni staż pracy na stanowisku kierownika budowy lub robót, będących członkiem
właściwej izby samorządu zawodowego.
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Zamawiający, określając wymogi dla ww. osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U.
2006r. nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18.3.2008r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008r. nr 63, poz.394).
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność
kredytową na kwotę co najmniej 2.000.000 zł.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący
braku podstaw do wykluczenia z postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu:
3.1. W celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, należy złożyć:
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne (Formularz Nr 2),
2) Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane
należycie (Formularz Nr 4), tj. co najmniej dwie dostawy wind osobowych lub towarowych lub towarowo
osobowych lub szpitalnych wraz z montażem i uruchomieniem o wartości co najmniej 200 000 PLN brutto -
każda.
3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
(Formularz Nr 5), tj.
a. Kierownik budowy, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez
ograniczeń, bądź odpowiadające im równoważne uprawnienia w specjalności, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz minimum 2 letni staż pracy na stanowisku kierownika
budowy,
b. Kierownik robót elektrycznych, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, bądź odpowiadające im
równoważne uprawnienia w specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, oraz minimum 2 letni staż pracy na stanowisku kierownika budowy lub robót, będących członkiem
właściwej izby samorządu zawodowego.
Zamawiający, określając wymogi dla ww. osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U.
2006r. nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18.3.2008r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008r. nr 63, poz.394).
4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia (Formularz Nr 6)
5) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, na kwotę co najmniej 2 000
000 PLN.
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3.1a
1) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 3.2.
2) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy, polega na
zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się
przedłożenia informacji, o której mowa w pkt 3.1.5, dotyczącej tych podmiotów
3.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy, należy złożyć:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Formularz Nr 3)
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1
pkt 2 ustawy.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego
miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu
zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
3.3. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3.2. p.pkt 2), 3), 4), 6) składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
terminem składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert,
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c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed terminem składania ofert,
2) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3.2. p.pkt 5), składa zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania
ofert,
3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów,
o których mowa w pkt. 1) i 2), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione w terminach
określonych w pkt.1) i 2).
3.4. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy
2) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym
postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego
Zamawiający żąda złożenia umowy regulującej współpracę wykonawców, podpisanej przez wszystkich
partnerów – jeżeli umowa ta nie została złożona wraz z ofertą.
3) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt 3.2. (lub w pkt 3.3. - jeżeli wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) dla każdego partnera z osobna,
pozostałe dokumenty i oświadczenia składane są wspólnie.
3.5. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:
1) Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność
z oryginałem przez wykonawcę z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. W przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 3.1a, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
2) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski
3) Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona
kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
3.6. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego:
1) Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy (Formularz Nr 1),
2) Dowód wniesienia wadium,
3) Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (Formularz Nr 7),
4) Wyceniony przez wykonawcę przedmiar robót wraz z tabelą elementów scalonych.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacja banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, na kwotę co najmniej 2 000 000 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 2 000 000
PLN.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
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Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane
należycie (Formularz Nr 4), tj. co najmniej dwie dostawy wind osobowych lub towarowych lub towarowo
osobowych lub szpitalnych wraz z montażem i uruchomieniem o wartości co najmniej 200 000 PLN brutto -
każda.
2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
(Formularz Nr 5), tj.
a. Kierownik budowy, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez
ograniczeń, bądź odpowiadające im równoważne uprawnienia w specjalności, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz minimum 2 letni staż pracy na stanowisku kierownika
budowy,
b. Kierownik robót elektrycznych, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, bądź odpowiadające im
równoważne uprawnienia w specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, oraz minimum 2 letni staż pracy na stanowisku kierownika budowy lub robót, będących członkiem
właściwej izby samorządu zawodowego.
Zamawiający, określając wymogi dla ww. osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U.
2006r. nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18.3.2008r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008r. nr 63, poz.394).
3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia (Formularz Nr 6)
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia,
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
co najmniej dwie dostawy wind osobowych lub towarowych lub towarowo osobowych lub szpitalnych wraz z
montażem i uruchomieniem o wartości co najmniej 200 000 PLN brutto - każda.
2. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:
a. Kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej
bez ograniczeń, bądź odpowiadające im równoważne uprawnienia w specjalności, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz minimum 2 letni staż pracy na stanowisku kierownika
budowy,
b. Kierownikiem robót elektrycznych, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, bądź odpowiadające
im równoważne uprawnienia w specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, oraz minimum 2 letni staż pracy na stanowisku kierownika budowy lub robót, będących członkiem
właściwej izby samorządu zawodowego.
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Zamawiający, określając wymogi dla ww. osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U.
2006r. nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18.3.2008r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008r. nr 63, poz.394).

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
DI-381003/2012

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 30,00 PLN
Warunki i sposób płatności: W kasie Zamawiającego, lub na wniosek Wykonawcy pocztą za pobraniem, plus
koszt przesyłki.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
20.9.2012 - 09:30

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 20.9.2012 - 10:00
Miejscowość:
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Poznań, ul. Szwjacarska 3, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia, w Dziale Inwestycji, budynek
nr 14.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcz
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587840

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: W niniejszym postępowaniu mają zastosowanie
przepisy zawarte w Dziale IV ustawy Prawo zamowień publicznych "Środki ochrony prawnej".

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcz
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587840

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10.8.2012


