
Ogłoszenie nr 500160416-N-2018 z dnia 10-07-2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi:
Przebudowa dróg wewnętrznych przy Szpitalu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak

Numer ogłoszenia: 563046-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi, Krajowy

numer identyfikacyjny 63982000400000, ul. ul. Poznańska  30, 64300   Nowy Tomyśl, woj.

wielkopolskie, państwo Polska, tel. 061 4427314, 4427311, e-mail spzoz18@post.pl, faks

614 422 152.

Adres strony internetowej (url): www.szpital-nowytomyśl.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa dróg wewnętrznych przy Szpitalu

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

SPZOZ_NT/DZP/PN/05/18

II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) 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) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową dróg wewnętrznych,

budową parkingu przy Szpitalu Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz remontem podjazdu

technologicznego do budynku C. Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Sienkiewicza 3, działki

560/23; 560/9; 560/21. Zakres inwestycji obejmuje: a) wykonanie nowej konstrukcji

nawierzchni dróg wewnętrznych, z kostki brukowej koloru czerwonego; b) wykonanie nowej
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konstrukcji chodników, z kostki koloru szarego;], c) wyznaczenie nowych ciągów pieszych, dla

obsługi personelu szpitala oraz pacjentów; d) budowa parkingu z 19 miejscami postojowymi; e)

budowa placy odstawczych. Powierzchni dróg wewnętrznych – 1 342 m2 Parkingi, miejsca

dostawcze – 424 m2 Chodniki – 509 m2 f) remont istniejącego podjazdu (rozbiórka niezbędnych

elementów zewnętrznych podjazdu, wykopy z rozkopami pod realizację podjazdu, wykonanie

konstrukcji podjazdu, nawierzchni podjazdu, montaż balustrad podjazdu) 2) Zamawiający

wymaga, realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną,

obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994r. –

Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 ze zm.) normami technicznymi, standardami,

zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy. 3) Prowadzenie

prac związanych z budową i przebudową nawierzchni oraz remontem podjazdu

technologicznego przy budynku C winno być tak zorganizowane, aby maksymalnie

zminimalizować uciążliwość dla funkcjonowania szpitala. Winna być zachowana możliwość. -

stacjonowania karetek, - odbioru odpadów medycznych z pomieszczenia ich składowania, -

dostaw butli z gazami medycznymi do budynku tlenowni, - dostaw leków do apteki szpitalnej i

ich odbiór przez oddziały szpitalne, - ustawienia pojemników na odpady komunalne i ich

załadunku ( 2 kontenery 10 m3 + 1 szt. 7 m3 ), W związku z powyższym Zamawiający wymaga,

aby prace związane z remontem i budową nawierzchni wykonane były minimum w dwóch

etapach wg załączonego rysunku – zał. 2. Dopuszcza się możliwość wzajemnego uzgadniania

bieżących korekt w zakresie kolejności i zakresu prac w danym etapie celem ograniczenia

utrudnień dla szpitala wynikających z prowadzonych robót. 4) Zamawiający wymaga by

przedmiot zamówienia był objęty minimum 36 miesięcznym okresem gwarancji. Zamawiający

wymaga by przedmiot zamówienia był objęty minimum 36 miesięcznym okresem rękojmi. W

przypadku wydłużenia okresu gwarancji jednoczesnemu wydłużeniu ulega okres rękojmi. 5)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 - dokumentacja projektowa,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót.

Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji przedmiotu zamówienia przedstawione są we

wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ 6) Informacja na temat rozwiązań

równoważnych W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia (załącznikach do SIWZ)

Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów

lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi

dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do

uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów dopuszcza

możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia

ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane

standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i urządzeń.

Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych

wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez

Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są

parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność,

przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo,

wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania

materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych

właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SIWZ. Wykonawca powołujący się na

rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 PZP musi wykazać, że

oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym.

W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych

materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania

umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. W

przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty,
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specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust., 1-3 ustawy Pzp

należy rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza

w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ.

Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy

przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 7) Zamawiający

stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji

zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §

1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. *art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976

r. –Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania

pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i

czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca -do zatrudniania pracownika za

wynagrodzeniem. 7.1. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w

zakresie realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące przedmiot

zamówienia, które wykonywać będą czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie zostały

zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w wymiarze czasu pracy 1 etat. Wymóg ten dotyczy

osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw.

pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy osób kierujących budową, wykonujących obsługę

geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. Obowiązek zatrudnienia o pracę nie dotyczy

sytuacji w której, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiście wykonują

powyższe czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki

cywilnej). Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji

zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu,

zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 7.2. Rodzaj czynności

niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie

umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie

realizacji zamówienia a) czynności robotnika opisane w przedmiarze robót 7.3. Uprawnienia

zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w

art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: 7.4. Sposób dokumentowania

zatrudnienia ww. osób. a) Roboty budowlane będą świadczone przez osoby wymienione w

wykazie pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, b) wykonawca,

którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest w terminie do 5 dni

roboczych licząc od dnia zawarcia umowy jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów

potwierdzających sposób zatrudnienia ww. osób: oświadczenia zawierającego wykaz

pracowników zatrudnionych na podstawie umowy (imię i nazwisko zatrudnionego, czas

zatrudnienia, czas pracy, zakres obowiązków) pod rygorem odpowiedzialności za składanie

fałszywych oświadczeń oraz kar umownych za podanie nieprawdziwych danych lub braku

aktualizacji listy pracowników w przypadku wystąpienia zmian osobowych; c) Wykonawca na

każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedkładał będzie

Zamawiającemu aktualne pisemne oświadczenie że osoby przedstawione w wykazie

pracowników są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, raport stanu i

sposobu zatrudnienia ww. osób, przedkładał dowody odprowadzania składek ZUS, przez cały

okres realizacji zamówienia lub kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie

danych osobowych 7.5. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia. a) w

przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia liczby osób wymaganej przez

Zamawiającego, wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu,

w wysokości 2 000 zł za każdą niezatrudnioną osobę poniżej liczby wymaganej przez

Zamawiającego; b) w przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w pkt
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7.4 b) i c) lub podanie nieprawdziwych danych lub braku aktualizacji listy pracowników w

przypadku wystąpienia zmian osobowych, wykonawca będzie każdorazowo płacił

zamawiającemu karę w wysokości w wysokości 2 000 zł. c) w przypadku uzasadnionych

wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę,

zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45233120-6, 45233200-1, 45233220-7, 45233222-1, 45453000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/06/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 623390.17

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Całus Sp. z o.o. spólka komandytowa

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Boruja Nowa 47

Kod pocztowy: 64-300

Miejscowość: Nowy Tomyśl

Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak
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Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 731917.18

Oferta z najniższą ceną/kosztem 731917.18

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 731917.18

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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