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Na naszej stronie internetowej po3wiqconej COVID-19 mo2na znalei( informacje o
przetargach dotycz4cych zapotrzebowania na sprzet medyczny.

Konferencja w sprawie przyszlo6ci Europy jest dla Ciebie szansq na przedstawienie swoich
pomysl6w i kszta+towanie przyszlo5ci Europy, Zabierz glosl
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Polska-Sucha Beskidzka: Usfugi projektowanla architektonicznego
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Ogloszenie o zam6wieniu

Uslugi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 201 4 124 IUE

5q kcja l: lnstvtucja zamawiaj4ca

Ll) Nazwa ladresy
Oficjalna nazwa: Zesp6l Opieki Zdrowotnej
Adres pocztowy: ul. Szpitalna 22
Miejscowo5i: Sucha Beskidzka
Kod NUTS: PL2l Malopolskie
Kod pocztowy: 34-200
Paristwo: Polska
Osoba do kontakt6w: Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyta, Agnieszka Pajerska
E-mail: zozs u c habe s kidz ka@wp. p I

Tel.: +48 338723323
Adresy lnternetowe:
Cl6wny adres: www.zozsuchabeskidzka.pl
Adres profilu nabywcy: http:/ /www.platformazakupowa. pli pn/zozsuchabes kidzka

1.3) KomunikacJa
Nieograniczony, pelny i bezpoiredni dostqp do dokument6w zam6wienia mo2na
uzyska( bezplatnie pod adresem: http: / /www. platformazaku powa.pl

/ pn / zozsuchabes kidzka
Wiecej informacji moZna uzyska( pod adresem podanym powyzej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu naleiy przesylai na
adres podany powy2ej

1.4) Rodzaj inssucji zamawiajacej
lnny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

1.5) Gl6wny przedmiot dzia{alnoSci
Zdrowie

Sgkcja ll: Przedmiot

I z6

ll.l ) Wielko5( lub zakres zam6wienia
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r.r.r) Nazwa:
Wykonanie wielobran2owej dokumentacji projektowej Modernizacji Oddzialu

Ch iru rg icznego
Numer referencyjny: ZOZ.V.ol 0/DZP 101 122

Gt6wny kod CPV

7l 220000 Ustugi projektowania architekton icznego

Rodzaj zam6wienia
Ustug i

Kr6tki opis:
Przedmiotem zam6wienia jest opracowanie, (na podstawie wstgpnie opracowanej
Koncepcji przez Wykonawcq projektu), kompletnej wielobrar2owej dokumentacji
projektowej tj: projektu budowlanego wykonawczego (projelly techniczne wraz z
kosztorysami i przedmiarami oraz specyfikacjami techniczn!'mi wykonania i

odbioru rob6t modernizacji (przebudowy) Oddzialu Chirurgir:znego Szpitala
Rejonowego w Suchej Beskidzkiej, uwzg lqdn iaj4cego nowocz:esne, innowacyjne
rozwiazania materialowe i technologiczne, dzieki kt6rym mo2na stworzyf bardziej
funkcjonalny, nowoczesny i estetyczny oddzia+ szpitalny.
Dokumentacja winna byi wykonana w spos6b i w zakresie pozwalaj4cym

uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgloszenia bez pozwolenia na budowq

Szacu n kowa calkowita wartoS(

lnformacje o czesclach
To zam5wienie podzielone jest na czqSci: nie

Opls

Dodatkowy kod lub kody CPV

7l 4l 0000 Uslugi planowania przestrzennego

Miejsce Swiadczenia us+u9

Kod NUTS: PL2l 9 Nowotarski
Cl6wne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zesp6l Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

Opis zam6wienia:
I .Przedmiotem zam6wienia jest opracowanie, (na podstawie wstepnie opracowanej
Koncepcji przez Wykonawcq projektu), kompletnej wielobran2owej dokumentacji
projektowej tj: projektu budowlanego wykonawczego (projelty techniczne wraz z
kosztorysami i przedmiarami oraz specyfikacjami technicznlmi wykonania i

odbioru rob6t modernizacji (przebudowy) Oddzialu Chirurgicznego Szpitala
Rejonowego w Suchej Beskidzkiej, uwzg lgd n iaj4cego nowoczesne, innowacyjne
rozwiazania materia+owe i technologiczne, dzieki kt6rym mo2na stworzy( bardziej
funkcjonalny, nowoczesny i estetyczny oddzia+ szpitalny.
Dokumentacja winna byi wykonana w spos6b i w zakresie pozwalajqcym
uzyskanie pozwolenia na budowg lub zgloszenia bez pozwolenia na budowq
2.Uzyskanie map do cel6w projektowych, wymaganych opinir, uzgodnie6,
odstqpstw w
zakresie wynikajacym z przepis6w prawa ( jeSli takie wyst4piE na etapie
opracowania
projektu budowlanego) ;

3. Pe+nieniu nadzoru autorskiego w trakcie realizacji rob5t zlvi4zanych z
projektem.
CzynnoSci nadzoru autorskiego musza byd wykonywane prz(:z osoby posiadaj4ce
uprawnienia projektowe.
Projektant, peini4c nadz6r autorski w czasie realizacji prac, j':st zobowi4zany do
obecnoici na miejscu realizacji prac w wypadku wezwania gc ptzez Zamawiaj4cego
lub lnspektora nadzoru inwestorskiego.

il.r.2)

il.1.3)

il. r .4)

[. r.5)

il. r.6)

il.2 )

|.2.2)

il.2.3)
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Zakres nadzoru autorskiego obejmuje w szczeg6lno5ci:
-czynnosci wynikajace z art.20 ust. I pkt 4 ustawy z dnia Z lipca l994 r. prawo

budowlane,
- dokonywanie zmian w dokumentacji projektowej, wynikaj4cych z pelnienia
nad zoru
autorskiego,
- udzial w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez
Zamawiajacego,

- udzial w odbiorach czq3ciowych oraz odbiorze kohcowym,
- udzial w pr6bach instalacji i rozruchach,
- wizytacje na terenie budowy,
- doradztwo.

11.2.5) Kryteria udzielenia zam6wienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zam6wienia: wszystkie kryteria s4
wymienione tylko w dokumentacji zam6wienia

11.2.6) Szacunkowa wartoS(

11.2.7) Okres obowilzywania zam5wienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakup6w
Okres w miesi4cach: 6
Niniejsze zam6wienie podlega wznowieniu: nie

ll.2.l0) lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza siq skladanie ofert wariantowych: nie

ll.2.l I ) lnformacje o opcjach
Opcje: nie

ll.2.l3) lnformacje o funduszach Unii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy proje ktu / prog ramu finansowanego ze irodk6w Unii
Eu ropejskiej; tak
Numer identyfikacyjny projektu :

"lnnovative hospital ward refurbishment solutions to minimise disruption, improve
patient outcomes and enhance environmental su stainability"finansowanego ze
Srodk6w Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) na
mocy uprawniei przekazanych przez Komisjq Europejskq (Crant Agreement
number: 857790 - EcoQUlP PliiS-COS-PP)-201 8-2-01).

ll.2.l 4) lnformacje dodatkowe

SgLcja lll: lnformacje o charakterze orawnvm, ekonomicznvm. finansowvm itechnicznyll

lll. I ) Warunki udzialu

lll.l.3) ZdolnoS( techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i kr6tki opis kryteri6w kwalifikacji:
'l) Wykonawca musi wykaza( sie co najmniej dwoma ustugami polegajacymi na
opracowaniu dokumentacji projektowej ( projekt budowlany i projekt wykonawczy,
dla ka2dej z uslug, o warto6ci co najmniej 100 000,00 zt
2) Wykonawca musi wykazad sig dysponowaniem osobami posiadajacymi
uprawnienia do projektowania w specjalno5cijak poni2ej bez ograniczeti lub
odpowiadajace im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczeSniej
obowiAzujacych przepis6w prawa (W przypadku Wykonawc6w wsp6lnie
ubiegaj4cych sie o zam6wienie, np. Konsorcjum, powyzszy warunek musi spelnii
przynajmniej jeden z Wykonawc6w ubiegajqcych siq wsp6lnie o udzielenie
zam6wienia, np. czlonek Konsorcjum)
. minimum jedna osoba posiadaj4ca uprawnienia do projektowania w specjalno5ci
architektonicznej bez og ran icze6;
. minimum jedna osoba posiadajaca uprawnienia do projektowania w specjalnolci
konstru kcyj no-budowlanej bez ograniczefi;
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il.2)
|t.2.2)

Se kcia lV: Proced u ra

tv.l )

rv.r.r)

rv. r .3)

rv.l.8)

rv.2)

tY .2.2)

rv.2.3)

tv.2.4)

Opis

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

lnformacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w

lnformacje na temat Porozumienia w sprawie zam6wieh rzadowych (GPA)

Zam6wienie jest objete Porozumieniem w sprawie zam6wieti rzadowych: nie

lnformacje ad m inistracyjne

Termin skladania ofen lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu
Dara:1110212022
Czas lokalny: 'l 0:00

Szacunkowa data wyslania zaproszeh do skladania ofert luit do udzialu
wybranym kandydatom

Jezyki, w kt6rych morna sporz4dza( oferty lub wnioski o dopuszczenie do
ud z ialu:
Polski

Minimalny okres, w kt6rym oferent bqdzie zwi4zany ofen4
Oferta musi zachowai wa2noii do: 11 lO3l2O22

Warunki otwarcia ofert
Data:1110212022
Czas lokalny: II:00
M iejsce:

Dzial Zam6wie6 Publicznych Zespotu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

https://ted.europa.eu/udl1'uri=TED:NOTICE: I I 778-2022:TEXT:P

. min imu m jed na osoba pos iadajaca u prawnien ia do projektowan ia w specjalno6ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz4dzeh cieplnych, wentylacyjnych,
qazowych, wodociagowych, kanalizacyjnych bez ograniczeri;
. minimum jedna osoba posiadaj4ca uprawnienia do projektcwania w specjalnoSci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz4dzeri elektryczrych i

elektroenergetycznych bez og ranicze ri;

wraz z wpisem do izby architekt6w, in2ynier6w, posiadajqca min. l0 letnie
do6wiadczenie zawodowe projektowania dla slu2by zdrowia.
3) Wykonawca musi zapewnit Koordynatora projektu, posiadajacego min. l0 letnie
do5wiadczenie zawodowe projektowania dla stu2by zdrowia.
Zamawiajacy dopuszcza l4czenie funkcji w zakresie wymagari z pkt. 2 i 3.

Warunki dotycz4ce zam6wienia

Warunki realizacji umowy:
Tgodnie z projektem umowy zal4cznik nr 3 do SWZ

rv.2.6)

tv .2.7)

Se kcia Vl: lnform cie u zu oeln iaiace

Vl.'l ) lnformacje o powtarzajacym sie charakterze zam6wienia
Jest to zam6wienie o charakterze powtarzajacym sig: nie

Vl.3) lnformacje dodatkowe:
W przedmiotowym postepowaniu komunikacja z Zamawiaj4cy,m odbywa sig za
poSred n icwem kanalu elektronicznej komu n i kacji :

http: / /www.platformazakupowa.pl / pn / zozsuchabeskidzka
Podstawy wykluczenia wykonawcy ( z zastrze2eniem art. I I O ust.2 ustawy) art.
'108 ust. I pkt l-6 ustawy.
Wykaz olwiadczefi i dokument6w potwierdzajecych brak podstaw wykluczenia i

spe+nianie warunk6w udzialu w postepowaniu:
l. O6wiadczenie w zakresie wskazanym w zal4czniku nr 2 do SWZ.
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2. Wykaz ustug wykonanych, a w przypadku 6wiadczeri powtarzaj4cych sig lub
ciag+ych r6wnieZ wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeieli okres
prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartoSci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot6w, na tzecz kt6rych uslugi zostaly
wykonane, oraz za+Eczenie dowod6w okreilaj4cych, czy te us+ugi zostaly wykonane
lub s4 wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o kt6rych mowa, s4 referenc.je
b4d2 inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz kt6rego uslugi zostaly
wykonane, a w przypadku Swiadczeri powtarzajacych sie lub ciaglych sa
wykonywane , a je2eli Wykonawca z pnyczyn od niego niezale2nych nie jest w
stanie uzyskat tych dokument6w- oiwiadczenie wykonawcy, w przypadku
Swiadczeri powtarzaj4cych sig lub ci4gtych nadal wykonywanych referencje b4d2
inne dokumenty potwierdzajace ich nale2yte wykonywanie powinny byi
wystawione w okresie ostatnich 3 miesiecy- na potwierdzenie warunku, o kt6rym
mowa w rozdziale Vl pkt.3d;
3. Wykaz os6b skierowanych pruez Wykonawcq do realizacji zam6wienia
publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnie6, doSwiadczenia niezbqdnych do wykonania zam6wienia publicznego, a
tak2e zakresu wykonywanych przez nie czynno6ci wraz z informac.j4 o podstawie
do dysponowania tymi osobami- na potwierdzenie warunku, o kt6rym mowa w
rozdziale Vl pkt. 3d.
Zamawiaj4cy nie przewiduje udzielenia zam6wieri, o kt6rych mowa w art, Z l 4 ust.
'l pkt 7 i8 ustawy.
Z uwagi na ograniczona ilo6f mo2liwych do wprowadzenia znak6w wszystkie inne
wymagania i informacje znajduj4 sie w dokumentach postgpowania.

Vl.4) Procedury odwolawcze

Vl.4.l) Organ odpowiedzialny za procedury odwolawcze
Oficjalna nazwa: Krajowa lzba Odwolawcza
Adres pocztowy: ul. Postepu I7a
Miejscowo5i: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Pariswo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587707
Faks: +48 224587 800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

V|.4.3) Skladanie odwolai
Dokladne informacje na temat termin6w sktadania odwo+afi:
Odwolanie wnosi siq w terminie l0 dni od dnia przeslania informacji o czynno6ci
zamawiaj4cego stanowiAcej podstawe jego wniesienia- jeZeli informacja zostala
przeslana przy uityciu 6rodk6w komunikacji elektronicznej, lub w terminie l5 dni
je2eli zostala przeslana w inny spos6b. 2. Odwolanie wobec tresci ogtoszenia
wszczynajacego postepowanie o udzielenie zam6wienia lub wobec trejci
dokument6w zam6wienia wnosi sie w terminie l0 dni od daty publikacji
ogloszenia w DUUE lub zamieszczenia dokument6w zam6wienia na stronie
internetowej. 3. Odwolanie wobec czynno(ci innych ni2 w pkt. I i 2 wnosi sie w
terminie I0 dni, od dnia , w kt6rym powziQto lub przy zachowaniu nale2ytej
staranno3ci mo2na byto powzi4i wiadomo6( o okoliczno5ciach stanowiacych
podstawe jego wniesienia. 4. je2eli Zamawiaj4cy nie opublikowal ogioszenia o
zamiarze zawarcia umowy Iub mimo takiego obowiqzku nie przeslal wykonawcy
zawiadomienia o wyborze naj korzystn iej szej ofert odwolanie wnosi sig nie p6iniej
ni2 w terminie 30 dni od dnia publikacji w DUUE ogloszenia o wyniku
postepowania i 6 miesigcy od dnia zawarcia umowy , je2eli zamawiaj4cy nie
opublikowal w DUUE ogtoszenia o udzieleniu zam6wienia.

V1.4.4 2r6dlo, gdzie moina uzyskad informacje na temat skladania odwolai
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oficjalna nazwa: Urz4d zam6wieri Publicznych Departament Odwola6
Adres pocztowy: ul. Postepu l7a
Miejscowoit: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676
Paristwo: Pols ka

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

Vl.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia:
0slot 12022
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