
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie: Budowa wraz z

zaprojektowaniem elektrowni fotowoltaicznej o mocy poniżej 500 kWp, wolnostojącej w SPWSZ w

Szczecinie przy ul. Alfreda Sokołowskiego 11

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu 2.10

Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł (Numer konkursu: RPZP.02.10.00-IZ.00-32-K03/20)

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

Ogłoszenie nr 529693-N-2020 z dnia 2020-04-08 r.
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postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie,

krajowy numer identyfikacyjny 29027400000000, ul. Arkońska 4 , 71-455 Szczecin, woj.

zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 813 9076, , e-mail przetargi@spwsz.szczecin.pl, , faks

918 139 079.

Adres strony internetowej (URL): www.spwsz.szczecin.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych

zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)
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Tak

www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.spwsz.szczecin.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Składanie ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://portal.smartpzp.pl/spwsz

lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo

pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście lub za pośredctwem posłańca

Adres:

Kancelaria SPWSZ w Szczecinie przy ul. Broniewskiego 2, 71-460 Szczecin pok. 311, II piętro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne
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Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wraz z zaprojektowaniem

elektrowni fotowoltaicznej o mocy poniżej 500 kWp, wolnostojącej w SPWSZ w Szczecinie przy ul.

Alfreda Sokołowskiego 11

Numer referencyjny: EP/220/23/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę wraz z zaprojektowaniem elektrowni

fotowoltaicznej o mocy poniżej 500 kWp, wolnostojącej w SPWSZ w Szczecinie przy ul. Alfreda

Sokołowskiego 11 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 i 1.1 1.2 do

SIWZ - Opis Przedmiotu zamówienia, którego częścią jest Program funkcjonalno-użytkowy wraz z
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sześcioma (6) załącznikami, Warunki wykonywania serwisu gwarancyjnego elektrowni

fotowoltaicznej. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach

opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ i szczegółowym opisie

przedmiotu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71300000-1

71000000-8

45200000-9

45230000-8

45400000-1

45111291-4

45251100-2

45310000-3

45316000-0

09331200-0

45315300-1

45311100-1

45315700-0

72212100-0

72265000-0

71320000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
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zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia,

o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje

możliwość udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust 1 pkt. 6: Powtórzenie podobnych robót

budowlanych o 785 114,40 zł netto, co daje równowartość 183 897,69 euro. Jako roboty polegające na

powtórzeniu podobnych robót budowlanych przyjęto: 1) Roboty instalacyjne elektryczne (w tym

instalacje zewnętrzne i wewnętrzne) 2) Roboty sanitarne (w tym instalacje zewnętrzne i wewnętrzne)

3) Roboty instalacyjne niskoprądowe (w tym instalacje zewnętrzne i wewnętrzne) 4) Roboty

rozbiórkowe i demontażowe 5) Roboty konstrukcyjne 6) Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe 7)

Roboty Wykończeniowe 8) Technologia i elementy wyposażenia 9) Roboty drogowe i

zagospodarowanie terenu 10) Rozwiązania architektoniczne i projektowe.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:  15  lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1.Zamawiający wyznacza na dzień 12.05.2020 r. na godz. 10:00

możliwość przeprowadzenia wizji terenu objętego przedmiotem zamówienia. Początek spotkania przed

budynkiem administracyjno-gospodarczym w Szczecinie, przy ul. Sokołowskiego 11 E.

Zainteresowany Wykonawca zobowiązany jest do dnia 11.05.2020 r. do godz. 14:00 przesłać mailem

na adres: kancelaria@spwsz.szczecin.pl wykaz osób (imię i nazwisko), które wezmą udział w wizji.

2.Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o

pracę wszystkich osób wykonujących jakiekolwiek czynności w zakresie realizacji zamówienia, a

polegające na świadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy z wyłączeniem osób

wykonujących czynności, dla których realizacji wymagane jest posiadanie stosownych uprawnień do

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (np. kierownik budowy, kierownicy

branżowi, projektanci, inspektorzy nadzoru). 3. Wykonawca, którego oferta została uznana za

najkorzystniejszą jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w

wysokości 3% całkowitego wynagrodzenia brutto. Zabezpieczenie będzie służyło pokryciu roszczeń z

tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: I. Wymagana wiedza i doświadczenie Opis warunków : Wykonawca spełni

warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich ośmiu (8) lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał

należycie, co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na zaprojektowaniu i budowie elektrowni

fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 200kWp i wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł (dwa

miliony złotych) brutto zgodnie ze sformułowaną w tej ustawie definicją. Zamawiający może

zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz, którego roboty budowlane były lub

miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio

Zamawiającemu. II. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi

do wykonania zamówienia. Opis warunku: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, kiedy wykaże, że dysponuje lub

będzie dysponować odpowiednio wykwalifikowanym personelem gwarantującym wykonanie

zamówienia zgodnie z terminem określonym w SIWZ, zakresem rzeczowym i wymaganiami

Zamawiającego. 1. Wymagania względem projektantów: a) Projektant w specjalności

architektonicznej powinien posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności

architektonicznej bez ograniczeń, i posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, licząc

od dnia nabycia uprawnień, w projektowaniu. b) Projektant w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej powinien posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, i posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia

zawodowego, licząc od dnia nabycia uprawnień, w projektowaniu. c) Projektant w specjalności

elektroenergetycznej powinien posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez
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ograniczeń, i posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, licząc od dnia nabycia

uprawnień, w projektowaniu. Ponadto powinien posiadać doświadczenie w projektowaniu

elektrowni fotowoltaicznych – wykonanie projektu oraz nadzór autorski nad realizacją co najmniej

1 elektrowni fotowoltaicznej o mocy większej niż 200 kWp. d) Projektant w specjalności sanitarnej

powinien posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sanitarnej bez

ograniczeń, i posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, licząc od dnia nabycia

uprawnień, w projektowaniu. Zamawiający dopuszcza łączenie w/w stanowisk, jeżeli którakolwiek

z osób przewidzianych na nie przez Wykonawcę, posiada wymagane przez Zamawiającego

uprawnienia do projektowania w więcej niż jednej, wyżej wymienionej specjalności oraz wymagane

doświadczenie zawodowe. 2. Wymagania względem nadzoru nad realizacją robót budowlanych: a)

kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, a także posiadać co

najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, licząc od dnia nabycia uprawnień, w kierowaniu lub

nadzorowaniu lub, koordynacji lub zarządzaniu zamierzeniami budowlanymi, obejmującymi

budowę obiektu budowlanego, b) kierownik robót elektrycznych powinien posiadać uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, a także posiadać co

najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, licząc od dnia nabycia uprawnień, na stanowisku

kierownika budowy lub kierownika robót w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych.

Ponadto powinien posiadać doświadczenie w kierowaniu robotami elektrycznymi w trakcie

realizacji co najmniej 1 elektrowni fotowoltaicznej o mocy większej niż 200 kWp. c) kierownik

robót sanitarnych powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i

kanalizacyjnych bez ograniczeń, a także posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego,

licząc od dnia nabycia uprawnień, na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót. W

odniesieniu do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej przy ocenie posiadanych

kwalifikacji Zamawiający stosować będzie przepisy ustawy z dnia 22 grudnia o zasadach uznawania

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity:

Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 r.). Osoby dedykowane przez Wykonawcę na wyżej określone

stanowiska, wskazane w wykazie osób muszą brać czynny udział w realizacji zamówienia.

Jakakolwiek zmiana tych osób, stała czy czasowa, wymaga uprzedniej, pisemnej zgody

Zamawiającego.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
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wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu,

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień

złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają

wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24

ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
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składania ofert. 2) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku

sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek

na ubezpieczenie 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,

wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, 3) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia

wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, wg

wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, 4) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z

opłacaniem podatków i opłat lokalnych, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. W

przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa odrębnie każdy z wykonawców

składających ofertę wspólną Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 3 ppkt 1) powyżej,

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości -

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na

dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1) wykazu robót budowlanych

(zamówienia podobne) wykonanych w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania

ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z

podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te

zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie,

w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidłowo ukończone, (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ). Dowodami , o

których mowa powyżej 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. 2) wykazu

osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
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odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,

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 do dysponowania tymi osobami (zgodnie z

załącznikiem nr 3 do SIWZ), 3) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania

takich uprawnień – w odniesieniu do pkt. 1 ppkt 2) lit b) pkt II w rozdziale V SIWZ; (oświadczenie

zawiera się w treści Załącznika nr 3 do SIWZ)

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

Oświadczenia, pozwalające na potwierdzenie zgodności oświadczenia wykonawcy co do spełnienia

przez oferowane parametry podlegające ocenie w zakresie kryteriów jakościowych: gwarancja

Wykonawcy na ogniwa fotowoltaiczne, sprawność ogniw oraz strata sprawności po 25 latach pracy.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Każdy wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty (sporządzonej według wzoru

stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ): 1) Oświadczenie, zgodnie ze wzorem stanowiącym

załącznik nr 5 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega

wykluczeniu, 2) Oświadczenie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 A do SIWZ,

stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, 3)

odpowiednie pełnomocnictwa lub dokumenty (np. odpis z rejestru) wykazujące umocowanie osoby

podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy), 4) Zobowiązania podmiotów

trzecich – w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów w celu

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu; wzór zobowiązania podmiotu trzeciego

stanowi załącznik nr 7 do SIWZ wraz z odpowiednimi pełnomocnictwami/dokumentami (np. odpis

z rejestru) potwierdzającymi umocowanie osoby podpisującej zobowiązanie, do reprezentowania

tego podmiotu trzeciego. 5) Dokumenty potwierdzające oświadczenia wykonawcy w zakresie

deklarowanych parametrów podlegających ocenie w zakresie kryteriów jakościowych: sprawność

ogniw fotowoltaicznych oraz strata sprawności ogniw fotowoltaicznych po 25 latach pracy.

UWAGA! Dokumenty o których mowa w pkt 1 ppkt 5) składane wraz z ofertą, stanowią część

oferty i nie podlegają uzupełnieniu. Niezłożenie dokumentów, o których mowa w ppkt 5 powyżej

lub złożenie dokumentów niekompletnych skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art.
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89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W przypadku składania oferty wspólnej oświadczenie o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu (w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 Ustawy Pzp) składa

pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 2. W celu potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia Wykonawca, bez wezwania, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na

stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże

zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (oryginał). Wraz ze złożeniem

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3.Przed zawarciem

umowy, wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu:

a) polisę ubezpieczeniową, spełniającą wymagania zawarte w projekcie umowy, stanowiącej

załącznik nr 6 do SIWZ, b) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez osoby,

które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia u Zamawiającego, uprawnień, o których mowa w

rozdziale V pkt 1 ppkt 2) litera b) II. 2.1.1 SIWZ, c) kserokopie dokumentów potwierdzających

posiadanie przez osoby o których mowa w Rozdziale V lit. ppkt 2) b) pkt II 2.1.2 wymaganych

przez Zamawiającego uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, d) kserokopie dokumentów potwierdzających przynależność osób, o których mowa

w Rozdziale V lit. b pkt II do właściwej izby samorządu zawodowego, oraz wnieść zabezpieczenie

należytego wykonania umowy. 4. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca załączył do oferty dowód

wniesienia do wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w

wysokości 78 500,00 zł 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach

bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie

kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach

ubezpieczeniowych; 5) 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

(Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) 3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na
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konto w PEKAO S.A., nr rachunku 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739, z dopiskiem na przelewie:

„Wadium do postępowania EP/220/23/2020”

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
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Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
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Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena 60,00

Gwarancja Wykonawcy na roboty budowlane 15,00

Gwarancja Wykonawcy na ogniwa fotowoltaiczne 15,00

Parametry jakościowe ogniw fotowoltaicznych, w tym: sprawność ogniw i strata sprawności

po 25 latach pracy
10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
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Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
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Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zgodnie z paragrafem 17 projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-07-07, godzina: 11:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
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IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia: Tak

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi po rozstrzygnięciu

konkursu RPZP.02.10.00-IŻ.00-32-K03/20. Aktualnie planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to

sierpień 2020 r. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania o

udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, jeżeli środki pochodzące z konkursu

RPO - 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł (Numer konkursu: RPZP.02.10.00-

IZ.00-32-K03/20), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części

zamówienia, nie zostaną mu przyznane. 3. UWAGA! Mając na uwadze wyjątkową sytuację związaną z

epidemią SARS-Cov-2 oraz fakt, że SPWSZ w Szczecinie działa aktualnie jako jedyny w

województwie zachodniopomorskim jednoimienny szpital zakaźny, w którym hospitalizowani są

pacjenci ze zdiagnozowanym COVID-19, jak i pozostający pod obserwacją w związku z zagrożeniem

tą jednostką chorobową, Zamawiający zaleca składanie ofert w formie elektronicznej, opatrzonej

kwalifikowanym podpisem elektronicznym! W takim przypadku komunikacja między Zamawiającym,

a Wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu platformy SmartPZP (dalej – „Platforma”). W celu

skorzystania z platformy konieczna jest rejestracja Wykonawcy pod adresem: https://portal.smartpzp.pl

/spwsz po kliknięciu na przycisk „Załóż konto”.
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