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Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

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

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
PL113
ul. Pabianicka 62
Łódż
93-513
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Wojciechowska-Cholewa
Tel.:  +48 426895912
E-mail: b.wojciechowska-cholewa@kopernik.lodz.pl 
Faks:  +48 426895409
Kod NUTS: PL711
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kopernik.lodz.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.przetargi.kopernik.lodz.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://epuap.gov.pl/wps/myportal/aplikacje/skrzynka
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:
przebudowa Zakładu Medycyny Nuklearnej (Pracownia Scyntygrafii) w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym
Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
Numer referencyjny: 138/ZP/18

II.1.2) Główny kod CPV
45215140

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

mailto:b.wojciechowska-cholewa@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/aplikacje/skrzynka
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II.1.4) Krótki opis:
1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczeń Zakładu Medycyny Nuklearnej (Prac. Scyntygrafii),
w tym zmiana klasy Prac. Scyntygrafii z III na II w WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi, w systemie zaprojektuj
i buduj. Całość należy wykonać zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym (dalej zw. PFU), opisem
przedmiotu zamówienia (dalej zw. OPZ) oraz rzutami Wstępnej funkcjonalności i inwentaryzacji pomieszczeń
Zakładu Medycyny Nuklearnej stanowiącymi Zał. 7,8,9 do SIWZ. 2.Zakres przedmiotu zamówienia
obejmuje:1)opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy pomieszczeń Zakładu Medycyny Nuklearnej
(Prac. Scyntygrafii) wraz ze zmianą klasy Prac. Scyntygrafii z III na II znajdujących się w obrębie niskiego
parteru Budynku Woj. Przychodni Onkologicznej w części Bud.Nowej Onkologii, 2) pełnienie nadzoru
autorskiego nad zgodnością inwestycji z Dokumentacją Projektową, na zasadach określonych w umowie,3)
przebudowa pomieszczeń

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, Zakład
Medycyny Nuklearnej – Pracownia Scyntygrafii.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczeń Zakładu Medycyny Nuklearnej (Prac. Scyntygrafii),
w tym zmiana klasy Prac. Scyntygrafii z III na II w WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi, w systemie zaprojektuj
i buduj. Całość należy wykonać zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym (dalej zw. PFU), opisem
przedmiotu zamówienia (dalej zw. OPZ) oraz rzutami Wstępnej funkcjonalności i inwentaryzacji pomieszczeń
Zakładu Medycyny Nuklearnej stanowiącymi Zał. 7,8,9 do SIWZ. 2.Zakres przedmiotu zamówienia
obejmuje:1)opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy pomieszczeń Zakładu Medycyny Nuklearnej
(Prac. Scyntygrafii) wraz ze zmianą klasy Prac. Scyntygrafii z III na II znajdujących się w obrębie niskiego
parteru Budynku Woj. Przychodni Onkologicznej w części Bud.Nowej Onkologii, 2) pełnienie nadzoru
autorskiego nad zgodnością inwestycji z Dokumentacją Projektową, na zasadach określonych w umowie,3)
przebudowa pomieszczeń
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy pomieszczeń Zakładu Medycyny Nuklearnej
(Pracownia Scyntygrafii) wraz ze zmianą klasy Pracowni Scyntygrafii z III na II znajdujących się w obrębie
niskiego parteru Budynku Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej w części Budynku Nowej Onkologii, a w
szczególności:
a. wykonanie koncepcji, Projektu Budowlanego i Wykonawczego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i
odstępstwami, w tym z Państwową Agencją Atomistyki,
b. uzyskanie na etapie przygotowania Dokumentacji Projektowej akceptacji Zamawiającego,
2) pełnienie nadzoru autorskiego nad zgodnością inwestycji z Dokumentacją Projektową, na zasadach
określonych w umowie,
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3) wykonanie robót budowlanych, tj. polegających na przebudowie pomieszczeń Zakładu Medycyny Nuklearnej
(Pracowania Scyntygrafii) wraz ze zmianą Klasy Pracowni Scyntygrafii z III na II oraz min.:
a) wykonanie rozbiórek/wyburzeń,
b) zapewnienie Kierownika Budowy/Kierownika robót stosownie do wymagań wynikających z uzyskanych
decyzji administracyjnych lub pozwoleń,
c) wykonanie przebudowy oraz wszelkich robót montażowych i wykończeniowych dla potrzeb Zakładu
Medycyny Nuklearnej (Pracowania Scyntygrafii) wraz z instalacjami,
d) przebudowa oraz budowa nowych instalacji niezbędnych do funkcjonowania Zakładu, zgodnie z jego
przeznaczeniem, zainstalowanie i uruchomienie urządzenia SPECT TK,
e) zapewnienie koordynacji między wszystkimi branżami zarówno na etapie projektowania jak i wykonawstwa,
f) uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwoleń, decyzji, uzgodnień oraz opinii wymaganych przez prawo
niezbędnych do pełnego wykonania Umowy i poniesienia kosztów ich uzyskania uwzględniających etapowość
inwestycji
g) sporządzenie Dokumentacji Powykonawczej,
h) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie / zgłoszenie zakończenia robót budowlanych dla wykonanej
przebudowy na potrzeby Zakładu Medycyny Nuklearnej (Pracowania Scyntygrafii) (zgodnie z wymaganiami
przepisów prawa) oraz uzyskanie niezbędnych odbiorów ze strony organów (min. Sanepid, PSP, Państwowa
Agencja Atomistyki), z tym zastrzeżeniem, że uzyskując w/w decyzje/opinie należy uwzględnić etapowość
inwestycji i konieczność funkcjonowania wskazanych przez Zamawiającego w OPZ poszczególnych części
Pracowni w ramach etapów.
3. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie minimalnego (24-miesięcznego) okresu gwarancji jakości i rękojmi na
dostarczone i wbudowane w ramach zamówienia sprzęt i urządzenia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie minimalnego (60-miesięcznego) okresu gwarancji jakości i rękojmi 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: 10
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:
umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.07.02.00-10-0058/17-00 Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego w ramach RPO Woj. Łódzkiego na lata 2014-2020, pn.„Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w
Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych
ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o
udzielenie niniejszego zamówienia w wys. 10% ceny podanej w ofercie wraz z podatkiem VAT. Warunki dot.
zabezpieczenia zawarte są w Rozdz. XXII SIWZ. Zamawiający w niniejszym postępowaniu przetargowym przy
ocenie ofert będzie stosował procedurę określoną w art. 24aa ustawy Pzp.

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 precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub
posiada zdolność kredytową na kwotę 500 000,00PLN.
Uwaga:
Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w
walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank
Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie
publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany
pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w
którym zostanie on opublikowany.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej
wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza
spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1) Warunek zostanie uznany za spełniony,jeżeli Wykonawca wykaże,że wykonał należycie oraz zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-a w tym okresie: a.co
najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynków będących
obiektami użyteczności publicznej o łącznej powierzchni 500m2, przy czym jedna polegająca na budowie,
przebudowie lub remoncie budynku o charakterze szpitalnym oraz że zostały one wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; łączna wartość robót budowlanych o których mowa w
zdaniu poprzednim musi wynosić co najmniej 1 200 000,00 zł (brutto)..Szczegółowe uwagi dot. powyższego
warunku Zamawiający opisał w Rozdz.XI punkt C1.
2) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,że dysponuje lub będzie
dysponował:a.jedną osobą na stanowisku Głównego projektanta - kierownik zespołu projektowego (projektant
z uprawnieniami projektowymi w specjalności architektonicznej bez ograniczeń)z minimum 8 letnim
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doświadczeniem w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, który uczestniczył jako projektant w
zaprojektowaniu co najmniej dwóch obiektów o charakterze szpitalnym o powierzchni nie mniejszej niż 300
m2/każdy,b.jedną osobą na stanowisku - projektant z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń z minimum 8 letnim doświadczeniem w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej,
który uczestniczył jako projektant w zaprojektowaniu co najmniej dwóch obiektów o charakterze szpitalnym
o powierzchni nie mniejszej niż 300 m2 / każdy,c.jedną osobą na stanowisku- projektant z uprawnieniami
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych z minimum 8 letnim doświadczeniem w projektowaniu obiektów
użyteczności publicznej, który uczestniczył jako projektant w zaprojektowaniu co najmniej dwóch obiektów
o charakterze szpitalnym o powierzchni nie mniejszej niż 300 m2 / każdy,d.jedną osobą na stanowisku-
projektant z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych z minimum 8 letnim doświadczeniem w projektowaniu obiektów użyteczności
publicznej,który uczestniczył jako projektant w zaprojektowaniu co najmniej dwóch obiektów o charakterze
szpitalnym o powierzchni nie mniejszej niż 300 m2/każdy,e.jedną osobą na stanowisku-kierownik budowy-
posiadającą:-uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej.Osoba na w/w stanowisku winna udokumentować doświadczenie zawodowe (wykaz prowadzonych
robót; 8 lat stażu pracy zawodowej w tym min 5 lat jako kierownik budowy); f.co najmniej jedną osobą na
stanowisku kierownika robót inst. sanitarnych posiadającą:-uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacji sanitarnych w zakresie sieci,instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.Osoba na stanowisku Kierownika robót inst. sanitarnych winna
udokumentować doświadczenie zawodowe (wykaz prowadzonych robót; 8 lat stażu pracy zawodowej w tym
min 5 lat jako kierownik robót inst. sanitarnych);g.co najmniej jedną osobą na stanowisku kierownika robót inst.
elektrycznych posiadającą:-uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.Osoba na stanowisku Kierownika
robót inst.elektrycznych winna udokumentować doświadczenie zawodowe(wykaz prowadzonych robót; 8 lat
stażu pracy zawodowej w tym min.5 lat jako kierownik robót inst.elektrycznych.Szczegółowe uwagi dotyczące
powyższego warunku zamawiający opisał w Rozdz.XI punkt. C2.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane 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 o obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz robót winien być sporządzony według
wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ;Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności 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. Wykaz
osób winien być sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ;Wykonawca może w celu
potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. XI. 1. 1) lit. b i c SIWZ w stosownych sytuacjach
oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
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go z nim stosunków prawnych. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa
w rozdz. XI. 1 i 2. SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:1)Wykonawca, który polega na zdolnościach
lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.2)Zamawiający oceni, 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 zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13–23 i ust.5 pkt. 1 uPZP. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
spełnienie warunków udziału w postępowaniu o których mowa w rozdz. XI.1.) SIWZ oceniane będzie łącznie.W
odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy
mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji,
których te zdolności są wymagane.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.Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że
Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu - na
którego zasobach polega wykonawca - nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę war. udziału w postęp.
lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie
określonym przez zamawiającego:a)zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b)zobowiązał się
do osobistego wykonania

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji, płatności oraz zmian do umowy określa Załącznik nr 4 do 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
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Przedmiot postępowania, tj. roboty budowlane w zakresie przebudowy Zakładu Medycyny Nuklearnej (Pracowni
Scyntygrafii) są niezbędne do realizacji umowy nr 1/18/4/2018/56/198 z dn.27.07.2018 r. na realizację
Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych zadanie „Doposażenie zakładów medycyny
nuklearnej” polegające na zakupie Gamma kamery SPECT-CT.Unieważnienie postępowania 93/ZP/18 na
realizację robót budowlanych w Pracowni Scyntygrafii spowodowało opóźnienie i jednocześnie zagrożenie
terminowej realizacji umowy z Ministerstwem Zdrowia.W związku z powyższym zaistniała potrzeba jak
najszybszego zakończenia robót budowlanych tak, aby możliwe było przeprowadzenie instalacji gamma
kamery w terminie wskazanym w umowie z dostawcą oraz dotrzymanie warunków wskazanych w umowie z
MZ. Z uwagi na powyższe zależności istnieje pilna potrzeba zastosowania skrócenia terminu składania ofert w
postępowaniu. Szczegóły zawiera protokół postępowania.



7 / 9

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: tak

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: 27/12/2018
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: 27/12/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka
62, 93-513 Łódź, Dział Zamówień Publicznych, pokój 980. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do
szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą
klucza prywatnego.

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 40 700,00 zł. Szczegółowe warunki dotyczące
wadium zawarte są w Rozdz.XV SIWZ.2.WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW – SKŁADANYCH WRAZ
Z OFERTĄ: a)FORMULARZ OFERTOWY – zał.nr 1 do SIWZ.b)Dokument potwierdzający zabezpieczenie
oferty wadium.c)Pełnomocnictwo – jeżeli jest wymagane.d)Oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego
swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeśli dotyczy.e)Oświadczenie w formie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Elektroniczny wzór dokumentu JEDZ stanowi zał. nr 2 do procedury -
znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego. e.1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie
przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia
w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.e.2)
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w
postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII. 1.e). SIWZ dotyczące tych podmiotów.
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w
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§ 5 pkt 1,4,5,6 Rozp.MR z 26.07.2016r.e.3) Zamawiający nie żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć
wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII. 1.e)SIWZ. W zakresie
kryterium kwalifikacji określonych w Rozdz. XI SIWZ Wykonawca może ograniczyć się do wypełniania sekcji α
części IV formularza jednolitego dokumentu. Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części
IV formularza dotyczącej kryteriów kwalifikacji, zaś właściwej (dowodowej) weryfikacji spełniania konkretnych,
określonych przez zamawiającego, warunków udziału w postępowaniu (kryteriów selekcji) Zamawiający dokona
co do zasady na zakończenie postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane przez wykonawcę,
którego oferta została oceniona najwyżej - określone w rozdz.XIII ust.3 SIWZ) na wezwanie Zamawiającego
(art.26 ust.1 uPzp)4.Z postępowania o udzielenie zam.publ. Zamawiający wykluczy: 4.1 Wykonawców w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, każdy z tych Wykonawców
składa dokumenty wymienione Rozdz. XIII SIWZ punkt 3.B1 – B4.4.2 Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, jeżeli chociaż w odniesieniu do jednego z nich zaistnieją okoliczności, o których
mowa w art. 24 ust.1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, każdy z tych Wykonawców składa dokumenty
wymienione Rozdz. XIII SIWZ punkt 3.B1 – B4.4.3 Podmioty na których zasoby powołuje się Wykonawca,
jeżeli w odniesieniu do nich zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt.
1 ustawy Pzp, każdy z tych podmiotów składa dokumenty wymienione Rozdziale XIII SIWZ punkt 3.B1 –
B4.5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym
wszelkie oświadczenia, wnioski, pytania do SIWZ, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie
elektronicznej za pośrednictwem:1) miniPortalu https://miniportal. uzp.gov.pl/oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/
wps/portal na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP/WWCOiT/SkrytkaESP(za datę przekazania
oświadczeń, wniosków, zaświadczeń,pytań do SIWZ, zawiadomień oraz innych informacji przyjmuje się datę
ich przekazania na ePUAP)Lub 2) poczty elektronicznej na adres: b.wojciechowska-cholewa@kopernik.lodz.pl .
Szczegółowy zasady komunikacji opisane zostały w Rozdz. XIV SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1.Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia
o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym
na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.3.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.4.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.5.Odwołanie wnosi się do
Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem

https://miniportal
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:b.wojciechowska-cholewa@kopernik.lodz.pl
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albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.6.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.7.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 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy
wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.8.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli
postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień 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 - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.9.Odwołanie wobec czynności innych niż
określone w punktach 7 i 8 wnosi się, w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - w terminie
10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;10.Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia
o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze
oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
11.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do
sądu.12.Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego.
13.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.14.W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi
stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego o
apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 15.Od wyroku sądu lub postanowienia
kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/12/2018


