Ogłoszenie nr 543487-N-2020 z dnia 2020-05-25 r.
Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.: Rozbudowa Zakładu Diagnostyki
Obrazowej (ZDO) Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu przy ul. Św. Józefa 5359 w części wschodniej budynku 510 (poziom 0) o Pracownię Rezonansu Magnetycznego
planowaną do zlokalizowania na poziomie -1 w pomieszczeniach archiwum w zakresie
przebudowy (robót budowlano-instalacyjnych) i dostosowania pomieszczeń pod nowe
funkcje w formule zaprojektuj i wybuduj
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
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
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
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Tak
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:
Podmiot
Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o., 87-100 Toruń, ul. Plac Teatralny 2,
KRS: 0000331628, Osoba: Michał Struziński tel. 797 304 195
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu – Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej, 87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 53-59, KRS 0000004086, Osoba:
Michał Struziński tel. 797 304 195
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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: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o., krajowy
numer identyfikacyjny 34060068500000, ul. Plac Teatralny 2 , 87-100 Toruń, woj.
kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 656 21 22, e-mail m.sondej-orlowska@kpim.pl,
faks .
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.kpim.lo.pl/index.php?app=przetargi
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: Inny (proszę określić):
Spółka prawa handlowego
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):
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
prowadzi w całości Spółka. 2. Szpital zobowiązany jest ustosunkować się niezwłocznie do
przekazanych przez Spółkę pism, 3. Szpital odpowiedzialny jest za: a) Przekazanie
wytycznych dotyczących przedmiotu zamówienia, b) w przypadku wniesienia środków
ochrony prawnej wyznaczenie osoby ze strony Szpitala , która odniesie się merytorycznie do
treści zarzutów, c) udostępnienie pomieszczeń szpitala w porozumieniu z wykonawcą robót
budowlanych, d) współpracę z dostawcami, e) udział w odbiorze przedmiotu zamówienia
publicznego. 4. Spółka odpowiada za przeprowadzenie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, w tym w szczególności za: a) pełną obsługę administracyjnobiurową i niezbędne w tym zakresie wyposażenie techniczne, b) wykonywanie obowiązków
kierownika zamawiającego, c) zamieszczanie ogłoszeń we właściwych publikatorach, d)
wszelkie inne czynności wynikające z przepisów prawa (wybór najkorzystniejszej oferty,
unieważnienie postępowania, itp.), w tym czynności podejmowane w postępowaniu
odwoławczym w przypadku wniesienia przez wykonawców środków ochrony prawnej
(wybór pełnomocnika do reprezentowania Stron przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed
właściwym sądem okręgowym), e) przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji
przetargowej f) udostępnienie pomieszczeń szpitala w porozumieniu z wykonawcą robót
budowlanych. Spółka udziela zamówienia w imieniu własnym oraz w imieniu Szpitala na
wykonanie zamówienia pn.: „Rozbudowa Zakładu Diagnostyki Obrazowej (ZDO)
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu przy ul. Św. Józefa 53-59 w części
wschodniej budynku 510 (poziom 0) o Pracownię Rezonansu Magnetycznego planowaną do
zlokalizowania na poziomie -1 w pomieszczeniach archiwum w zakresie przebudowy (robót
budowlano-instalacyjnych) i dostosowania pomieszczeń pod nowe funkcje w formule
zaprojektuj i wybuduj”.
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I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.bip.kpim.lo.pl/index.php?app=przetargi
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.kpim.lo.pl/index.php?app=przetargi
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:
Oferty należy złożyć w formie pisemnej na adres biura KPIM sp. z o. o.
Adres:
Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. ul. M. Curie-Skłodowskiej 73, pokój nr
131, 87-100 Toruń
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
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: Rozbudowa Zakładu Diagnostyki
Obrazowej (ZDO) Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu przy ul. Św. Józefa 5359 w części wschodniej budynku 510 (poziom 0) o Pracownię Rezonansu Magnetycznego
planowaną do zlokalizowania na poziomie -1 w pomieszczeniach archiwum w zakresie
przebudowy (robót budowlano-instalacyjnych) i dostosowania pomieszczeń pod nowe
funkcje w formule zaprojektuj i wybuduj
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Numer referencyjny: ZP/02/20
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:
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: Przedmiotem zadania jest wykonanie kompleksowych prac
projektowych oraz robót budowlano-instalacyjnych w zakresie rozbudowy Zakładu
Diagnostyki Obrazowej (zwany dalej ZDO) o Pracownię Rezonansu Magnetycznego (zwany
dalej PRM) w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym (zwany dalej WSZZ) przy ul. Św. Józefa
53-59 w Toruniu. Realizacja przedmiotu zadania polega na wykonaniu prac projektowych
oraz budowlano-instalacyjnych mających na celu: 1) zmianę funkcji pomieszczeń polegającą
na przebudowie wskazanej przestrzeni archiwum zlokalizowanych na kondygnacji
podziemnej (-1) na potrzeby utworzenia: 1.1. PRM dla 2 urządzeń RM wraz z zapleczem; 1.2.
powierzchni rezerwowej pod 3-cie urządzenie; 1.3. powierzchni technicznej i magazynowej
powstałej po podziale obszaru objętego zakresem PFU; 2) przebudowie wskazanych
pomieszczeń ZDO zlokalizowanych na kondygnacji parteru (0) wynikających z rozbudowy
ZDO o PRM na kondygnacji podziemnej (-1); 3) przebudowie, rozbudowie i nadbudowie
części kondygnacji -1 w celu budowy klatki schodowej z szybem windowym; 4) rozbudowie
rozdzielnicy nn w budynku 570A na potrzeby zasilenia urządzeń RM; 5) budowie dwóch linii
zasilających oraz kanalizacji pod trzecią linię zasilającą urządzenia RM z budynku trafostacji
570A do tablicy rozdzielczej w pomieszczeniach technicznych RM; 6) dostosowanie
rozdzielnicy nn w budynku 510 na potrzeby zasilenia PRM; 7) wydzieleniu innych
pomieszczeń, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania instalacji obsługujących PRM;
8) wykonanie przejścia technologicznego (przygotowanie drogi transportu rezonansów do ich
docelowej lokalizacji) na wskazanej trasie wraz z wykonaniem wszelkich niezbędnych robót
rozbiórkowych i odtworzeniowych w zakresie robót budowlano-montażowych koniecznych
dla prawidłowej realizacji zadania pod kątem wprowadzenia rezonansów. Dopuszczalne jest
poprowadzenie trasy przejścia technologicznego inne niż wskazane w PFU w przypadku
mniejszej skali prac rozbiórkowych i odtworzeniowych (np. przez witrynę od strony
południowej budynku 510); 9) wykonanie wszystkich niezbędnych robót budowlanomontażowych koniecznych dla prawidłowej realizacji zadania pod kątem dostawy, montażu i
eksploatacji zamontowanych przez Dostawcę urządzeń RM. Celem realizacji zadania jest
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rozbudowa ZDO o PRM wyposażoną docelowo w dwa zakupione przez Zamawiającego
urządzenia SIEMENS MAGNETOM Skyra 3T wraz z zarezerwowaniem powierzchni na
potrzeby lokalizacji w przyszłości trzeciego urządzenia na kondygnacji podziemnej (-1).
Dalsza część OPZ zawarta jest w SIWZ.
II.5) Główny kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71221000-3
71220000-6
71320000-7
79930000-2
79932000-6
45000000-7
45100000-8
45210000-2
45261000-4
45262000-1
45330000-9
45311200-2
45312000-7
45314000-1
45314100-2
45360000-5
45317000-2
45320000-6
45232460-4
45331000-6
45343000-3
45350000-5
45351000-2
45310000-3
51100000-3
31000000-6
45400000-1
45410000-4
45420000-7
45421000-4
45422000-1
45432139-4
45431000-7
45432000-4
45442000-7
45450000-6
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39100000-3
42416100-6
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 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: Nie
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:
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: 12 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin wykonania zamówienia: maksymalnie 12
miesięcy (od dnia podpisania umowy), jednakże nie krócej niż 5 miesięcy (od dnia podpisania
umowy).
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:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiając nie określa żadnego warunku udziału w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 4. Opis warunków podmiotowych i sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków oraz braku podstaw do wykluczenia: 4.2. Zdolność techniczna lub
zawodowa: Określenie warunków: 1) Wykonane roboty Na potwierdzenie niniejszego
warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych (załącznik nr 4 do SIWZ) wykonanych nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, 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
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jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za
spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: - wykonał 1 (jedną) robotę
budowlaną w obiektach szpitalnych lub obiektach ochrony zdrowia o wartości 6 mln zł brutto
oraz - wykonał 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na wykonaniu Pracowni Rezonansu
Magnetycznego. Zamawiający dopuszcza łączenie ww. robót w celu spełnienia warunku. 2)
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego: Na
potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób (załącznik nr 5 do SIWZ),
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 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. Zamawiający
uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami: a) osoba
posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie
zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi (jako kierownik budowy) po uzyskaniu
uprawnień, w tym ukończoną robotę budowlaną w obiektach szpitalnych lub obiektach
ochrony zdrowia obejmującą wykonanie Pracowni Rezonansu Magnetycznego; b) osoba
posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń, która posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe
w kierowaniu robotami budowlanymi (jako kierownik budowy lub robót) po uzyskaniu
uprawnień, w tym ukończoną robotę budowlaną w obiektach szpitalnych lub obiektach
ochrony zdrowia obejmującą wykonanie Pracowni Rezonansu Magnetycznego; c) osoba
posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
która posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami
budowlanymi (jako kierownik budowy lub robót) po uzyskaniu uprawnień, w tym ukończoną
robotę budowlaną w obiektach szpitalnych lub obiektach ochrony zdrowia obejmującą
wykonanie Pracowni Rezonansu Magnetycznego; d) osoba (koordynator zespołu
projektowego) z uprawnieniami budowlanymi w specjalności architektonicznej do
projektowania bez ograniczeń (architekt) z minimum 5 letnim doświadczeniem zawodowym.
Osoba na tym stanowisku posiada doświadczenie polegające na wykonaniu dokumentacji
projektowej w zakresie co najmniej projektu budowlanego i wykonawczego dla roboty
budowlanej w obiektach szpitalnych lub obiektach ochrony zdrowia obejmującą wykonanie
Pracowni Rezonansu Magnetycznego; e) projektant posiadający uprawnienia w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń z minimum 5-letnim doświadczeniem
zawodowym. Osoba na tym stanowisku posiada doświadczenie polegające na wykonaniu
dokumentacji projektowej w zakresie co najmniej projektu budowlanego i wykonawczego dla
roboty budowlanej w obiektach szpitalnych lub obiektach ochrony zdrowia obejmującą
wykonanie Pracowni Rezonansu Magnetycznego; f) projektant posiadający uprawnienia w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń z minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym.
Osoba na tym stanowisku posiada doświadczenie polegające na wykonaniu dokumentacji
projektowej w zakresie co najmniej projektu budowlanego i wykonawczego dla roboty
budowlanej w obiektach szpitalnych lub obiektach ochrony zdrowia obejmującą wykonanie
Pracowni Rezonansu Magnetycznego; g) projektant posiadający uprawnienia w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń z minimum 5-letnim doświadczeniem
zawodowym. Osoba na tym stanowisku posiada doświadczenie polegające na wykonaniu
dokumentacji projektowej w zakresie co najmniej projektu budowlanego i wykonawczego dla
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roboty budowlanej w obiektach szpitalnych lub obiektach ochrony zdrowia obejmującą
wykonanie Pracowni Rezonansu Magnetycznego; h) koordynator ds. technologii medycznej,
osoba na tym stanowisku powinna posiadać wyższe wykształcenie techniczne oraz minimum
5-letnim doświadczeniem w projektowaniu technologii medycznej. Wypełniając wykaz osób
należy wskazać inwestycje, w których brała udział dana osoba oraz podać daty dzienne
rozpoczęcia i zakończenia pracy na danej inwestycji. W przypadku wskazania zamiast dni
miesięcy Zamawiający przyjmie za datę początkową ostatni dzień miesiąca, a za datę
końcową pierwszy dzień miesiąca. Wymieniony powyżej skład personelu powinien być
traktowany jako minimalne wymagania Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest
dysponować personelem, który zapewni sprawną i kompleksową obsługę inwestycji. Osoby
wskazane w wykazie osób muszą realizować przedmiot Umowy. Zgodnie z art. 12a Prawa
budowlanego, który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.
2018 r. poz. 2272) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest
wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) w sytuacji, gdy do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w
budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.
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 wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Tak
Informacje dodatkowe: 4.3 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 4.4 Wykonawca, który polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając (w formie oryginału) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4.5 W odniesieniu do
warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4.6 W celu
oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował tymi zasobami w stopniu
niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych
Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu,
przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału
innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy inne podmioty, na
zdolności, których Wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. e) Wykonawca,
który polega na zasobach innych podmiotów składa na wezwanie Zamawiającego dokumenty
o których mowa w pkt. 5, w odniesieniu do tych podmiotów.
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
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ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 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:
11.3. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – składane
na wezwanie Zamawiającego: 1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu; 2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 3)
Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia 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. 11.4. Zamawiający zaleca, aby wszystkie kartki złożonej oferty były
kolejno ponumerowane. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem
oferty. Za kompletność złożonej oferty, która nie została ponumerowana Zamawiający nie
bierze odpowiedzialności. 11.5. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy oznaczyć zapisem:
„Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa”, i zaleca się by były dołączone do oferty lub
na wezwanie w oddzielnej kopercie oznaczonej: „Dokumenty stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa”; ponadto wraz z tymi dokumentami należy załączyć w formie opisowej, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 11.6. Wszystkie dokumenty
składane z ofertą i na wezwanie Zamawiającego, oprócz pełnomocnictw, dokumentu
potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia wadialnego, oświadczenia stanowiącego
wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia, oświadczenia o udostępnieniu zasobów przez podmiot trzeci muszą być
przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” na
każdej stronie zawierającej treść przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do
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reprezentacji Wykonawcy wymienioną w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej
działalności gospodarczej) lub pełnomocnika. Pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą
być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Oświadczenie
stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie podmiotu trzeciego o udostępnieniu zasobów
powinny być złożone w formie oryginału. Dokument potwierdzający wniesienie
zabezpieczenia wadialnego w formie niepieniężnej powinien być złożony w formie oryginału.
11.7. Zamawiający wymaga by dokumenty składane z ofertą i na wezwanie Zamawiającego
były sporządzone w języku polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym
języku wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.
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:
11.2. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków podmiotowych –
składane na wezwanie Zamawiającego: 1. Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany
warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót rozdz. VIII pkt
4.4.1 ppkt. 1) - załącznik nr 4 SIWZ. 2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia zgodnie z opisanym warunkiem VIII. pkt 4.4.1 ppkt. 2) - załącznik
nr 5 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
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
11.1. Oferta musi zawierać: 1. Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „formularza
oferty” – załącznik nr 1 SIWZ. Forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego za
realizację przedmiotu zamówienia to ryczałt. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu
zamówienia należy uwzględnić łącznie wszystkie dane z analizy opisu przedmiotu
zamówienia. 2. Oświadczenie o którym mowa w rozdziale VIII.3 SIWZ- załącznik nr 2
SIWZ. 3. Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez
pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej
czynności. 4. Potwierdzenie wpłaty wadium lub oryginał dokumentu wniesienia wadium,
jeżeli zabezpieczenie wadialne zostało wniesione w formie niepieniężnej. 5. W celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu
zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy,
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz,
w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
(Załącznik nr 6 do SIWZ).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
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Tak
Informacja na temat wadium
14.1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium
w kwocie 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). 14.2. Wadium może być wnoszone w
następujących formach: - w pieniądzu, - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych,
- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.
U. z 2019 r., poz. 310 ze zm.). 14.3. Wadium wnoszone w formie pieniądza należy wpłacić
przelewem (zgodnie z art. 45 ust. 7 PZP) na rachunek bankowy KPIM sp. z o. o.: 36 1140
2088 0000 5997 8400 1003 w mBank S.A. Przed upływem terminu składania ofert wadium
musi znaleźć się na koncie Zamawiającego I. 14.4. W przypadku wnoszenia wadium w
pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt 2 powyżej, Wykonawca załączy do
oferty kopię dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium i załączy oryginał tego
dokumentu w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrot oryginału dokumentu bez
uszkodzenia oferty. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści
zobowiązanie zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 PZP. Złożona gwarancja ubezpieczeniowa/bankowa
lub poręczenie musi posiadać charakter bezwarunkowy i być płatna na pierwsze pisemne
żądanie. Wadium w pieniądzu dla konsorcjum (wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia) może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum; a
wadium w postaci gwarancji lub poręczenia (z uwagi na istniejące wątpliwości
interpretacyjne) wymaga objęcia treścią gwarancji/poręczenia wszystkich podmiotów
wchodzących w skład konsorcjum. 14.5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim
Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu
postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a PZP, tj. Zamawiający zatrzymuje wadium
wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26
ust. 3 i 3a PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, oświadczenia, o którym
mowa w art. 25a ust. 1 PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14.6. Zamawiający zatrzymuje wadium
wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania
umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
14.7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia, jeżeli jego wniesienia żądano. 14.8. Zamawiający zwraca
niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert. 14.9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę,
któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1 art. 46 PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w
terminie określonym przez Zamawiającego. 14.10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu,
Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę. 14.11. Niewniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej
wysokości i formie skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania.
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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:
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
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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:
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
termin wykonania zamówienia 40,00
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):
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Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
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:
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:
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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:
Zmiany Umowy (zgodnie z par. 15 wzoru Umowy) : 1. Zamawiający przewiduje możliwość
zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności
wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia, tj.: 1)
odnośnie do zmian w sposobie spełnienia świadczenia: a. niedostępność na rynku materiałów
lub urządzeń wskazanych w ofercie Wykonawcy, spowodowana w szczególności
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń oraz
zastosowanie w ich miejsce materiałów/urządzeń „równoważnych”, przy czym Wykonawca
zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu fakt niedostępności materiałów lub urządzeń na
rynku, zwłaszcza zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku; b. pojawienie się na rynku
części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów
realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy; c.
pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu Umowy pozwalającej na skrócenie
czasu realizacji przedmiotu Umowy lub jego kosztów lub kosztów eksploatacji wykonanego
przedmiotu Umowy; d. konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie Wykonawcy,
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawca
zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu wystąpienie tych okoliczności, e. konieczność
zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; f. zmiany wskazywane w lit e)
będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu Umowy do
użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu
takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom; g. w
przypadku dostarczania w wyniku zmiany urządzeń lub materiałów, na które wymagane było
posiadanie określonych prawem świadectw, certyfikatów lub innych podobnych zaświadczeń,
takie świadectwa, certyfikaty lub zaświadczenia będą zawsze wymagane wobec urządzeń lub
materiałów, zastępujących te proponowane w ofercie; h. zmiany, o których mowa w lit a) - d)
nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia; 2) zmiana osób, przy pomocy,
których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne legitymujące się, co najmniej
równoważnymi uprawnieniami określonymi w treści SIWZ, 3) pozostałe okoliczności
stanowiące podstawę zmiany sposobu spełnienia świadczenia lub terminu, a także innych
zmian, gdy jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy w sposób należyty: a. siła
wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ; b. rezygnacja
przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy i odpowiednie obniżenie
wynagrodzenia Wykonawcy lub wykonanie robót zamiennych w ramach ogólnie określonego
przedmiotu zamówienia, zwiększających użyteczność świadczenia; c. kolizja z planowanymi
lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w takim przypadku zmiany
w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji; d.
wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres po uzgodnieniu i pisemnym
potwierdzeniu danego okresu z Wykonawcą; e. zmiany spowodowane warunkami
atmosferycznymi, w szczególności; - klęskami żywiołowymi; - zaistnieniem
15

nieprzewidywalnych warunków fizycznych, (przez które należy rozumieć jakiekolwiek
działanie sił natury, którego nie dało się przewidzieć lub takie, że od doświadczonego
Wykonawcy nie można było w sposób rozsądny oczekiwać zastosowania przeciw nim
wystarczających środków ostrożności) uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych,
dokonywanie odbiorów; f. zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi,
wodnymi itp., w szczególności; - niewypały i niewybuchy; - wykopaliska archeologiczne,
nieprzewidywane w SIWZ; g. konieczność wprowadzenia zmian przez Zamawiającego w
dokumentacji projektowej może uzasadniać wydłużenie czasu na wykonanie maksymalnie o
czas niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy w związku z podjętymi
działaniami; h. zmiany terminu Wykonania Umowy będące następstwem okoliczności
leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: - wstrzymania realizacji Umowy przez
Zamawiającego, maksymalnie o czas wstrzymania realizacji Umowy; i. zmiany stawki
podatku VAT – przez odpowiednią zmianę wynagrodzenia brutto Wykonawcy. Strony są
zobowiązane do niezwłocznego zawarcia odpowiedniego aneksu w przypadku wystąpienia
zmiany stawki podatku VAT; j. zmiany przebiegu trasy transportowej rezonansów
magnetycznych; k. zmiany, o których mowa w lit. d) – g) nie mogą stanowić podstawy
zwiększenia wynagrodzenia. 2. W żadnym wypadku Wykonawca, nawet w razie zaistnienia
okoliczności wskazanych w ust. 1 powyżej, nie jest uprawniony do wstrzymania prac,
odmowy ich wykonania bez zgody Zamawiającego. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia
niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4.
Wszystkie powyższe postanowienia, stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 5. Nie
stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP: a) zmiana danych związanych z
obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana rachunku bankowego); b)
zmiana danych teleadresowych; c) zmiana osób odpowiedzialnych za koordynację inwestycji
ze strony Zamawiającego. 6. Zmiany są dopuszczalne, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z
następujących okoliczności: 1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień
umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości
wynagrodzenia Wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian; 2) zmiany
dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy,
nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie
następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów
ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub
interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia
podstawowego, b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne
zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza
50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 3) zostały
spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest
okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł
przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w Umowie lub Umowie ramowej; 4) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił
zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: a) na podstawie postanowień umownych, o
których mowa w pkt. 1, b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile
nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy, c) w
wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego
podwykonawców; 5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144
ust. 1 e ustawy Pzp; 6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
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wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w Umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, albo w
przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w Umowie. 7. Postanowienia umowne zmienione z naruszeniem ust. 6
podlegają unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodzą
postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.
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: 2020-06-09, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
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)
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:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert równoważnych. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie
przewiduje zastosowania prawa opcji. 1. Wykonawca dokona zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w ofercie. 2. W
związku z faktem, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej RODO) Zamawiający, tj.
Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o. o. zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO
informuje, że: - administratorem danych osobowych jest: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje
Medyczne sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Plac Teatralny 2,
REGON:340600685, NIP 9562252941, KRS 0000331628, reprezentowane przez Zarząd
Spółki w składzie: Aleksander Szczęsny – Prezes Zarządu, Piotr Kryn – Wiceprezes Zarządu,
Jerzy Kurowski – Członek Zarządu; - Spółka nie działa przez przedstawiciela administratora
danych osobowych; - W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę
kontaktować się na adres poczty elektronicznej – sekretariat@kpim.pl; dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego /„Rozbudowa Zakładu Diagnostyki Obrazowej (ZDO)
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu przy ul. Św. Józefa 53-59 w części
wschodniej budynku 510 (poziom 0) o Pracownię Rezonansu Magnetycznego planowaną do
zlokalizowania na poziomie -1 w pomieszczeniach archiwum w zakresie przebudowy (robót
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budowlano-instalacyjnych) i dostosowania pomieszczeń pod nowe funkcje w formule
zaprojektuj i wybuduj” (ZP/02/20)/ prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”; dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; - obowiązek
podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy
Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; - w odniesieniu do
danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie
do art. 22 RODO; - osoba, której dane dotyczą posiada: − na podstawie art. 15 RODO prawo
dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo
do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; − na podstawie art. 18 RODO prawo
żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; − prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; - osobie, której dane dotyczą nie
przysługuje: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.; - Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji; *
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. W
zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia
obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO jest w szczególności: Zamawiający - względem
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w
szczególności: - wykonawcy będącego osobą fizyczną, - wykonawcy będącego osobą
fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą - pełnomocnika wykonawcy
będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), - członka
organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe
zamieszczone w informacji z KRK), - osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; Wykonawca względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w
szczególności: - osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia, podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, - podwykonawcy/podmiotu
trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane
osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), - członka organu zarządzającego
podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe
zamieszczone w informacji z KRK); Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności
osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.
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