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Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: " Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Lutycka 34
Miejscowość: Poznań

Kod pocztowy: 60-415

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 618553510

Osoba do kontaktów: Eliza Nowak
E-mail: wczd@szpitalewielkopolski.pl

Faks: +48 614152710

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.szpitalewielkopolski.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
WYKONANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ dla przedsięwzięcia: Budowa
Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpital pediatryczny) wraz z jego wyposażeniem.
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ dla
przedsięwzięcia „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpital pediatryczny) wraz z jego
wyposażeniem”.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności :
1) Wykonanie programu funkcjonalno użytkowego
2) Wykonanie projektu koncepcyjnego wielobranżowego
3) Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych materiałów wyjściowych do
projektowania, wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
budowę - w tym w szczególności ale nie wyłącznie:
a) mapy geodezyjne do celów projektowych,
b) badania gruntu w zakresie niezbędnym dla wybudowania szpitala,
4) Wykonanie projektów wykonawczych w pełnym zakresie
5) projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy,
6) Wykonanie przedmiarów robót,
7) Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)
8) Wykonanie kosztorysów inwestorskich,
9) Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych
oraz dokumentów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów
uzgadniających projekty oraz uzgodnień dokumentacji umożliwiających m.in. uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
budowę,
10) Pełnienie nadzoru autorskiego, w tym nad realizacją robót objętych dokumentacją projektową w zakresie
przedmiotu zamówienia.
11) Projektant zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi (w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego)
na pytania dotyczące przyjętych rozwiązań architektonicznych i technicznych składanych przez uczestników
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mającego na celu wyłonienie Generalnego Wykonawcy
oraz udzielania zamawiającemu wsparcia merytorycznego lub jego reprezentowanie (w zależności od decyzji
zamawiającego), w przypadku gdy ww. rozwiązania będą przedmiotem postępowania przed KIO, UZP lub
innym organem państwowym.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot

Słownik główny
71220000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
SIWZ Nr 8/4/2016
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_szpitalewielkopolski
Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-048566 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 075-131925 z dnia: 16/04/2016 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
14/04/2016 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
Powinno być:
zmieniany tekst:
Minimalny poziom ewentualnie
Minimalny poziom ewentualnie
III.2.3) Kwalifikacje techniczne
wymaganych standardów:
wymaganych standardów:
1. Wykaz wykonanych, a w
1. Wykaz wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych lub ciągłych również wykonywanych
usług, wraz z podaniem ich wartości, usług, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i
przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których
podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane,oraz
usługi zostały wykonane,oraz
załączeniem dowodów, czy
załączeniem dowodów, czy
zostały wykonane należycie na
zostały wykonane należycie na
potwierdzenie spełniania warunku
potwierdzenie spełniania warunku
udziału w postępowaniu jaki został udziału w postępowaniu jaki został
określony w pkt. 12.1.2. SIWZ.- tj.
określony w pkt. 12.1.2. SIWZ.- tj.
posiadania wiedzy i doświadczenia, posiadania wiedzy i doświadczenia,
wykazując, że w okresie ostatnich
wykazując, że w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu
trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest
prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie wykonał
krótszy – w tym okresie wykonał
należycie co najmniej jedną
należycie co najmniej jedną
usługę, polegającą na wykonaniu
usługę, polegającą na wykonaniu
(w charakterze Generalnego
(w charakterze Generalnego
Projektanta odpowiedzialnego za
Projektanta odpowiedzialnego za
całość dokumentacji projektowej)
całość dokumentacji projektowej)
co najmniej wielobranżowej
co najmniej wielobranżowej
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dokumentacji projektowej
dokumentacji projektowej
obejmującej projekt budowy szpitala obejmującej projekt budowy szpitala
wraz z wyposażeniem na minimum wraz z wyposażeniem na minimum
180 łóżek, posiadający co najmniej: 180 łóżek,posiadający co najmniej:
I. Oddział intensywnej opieki
I. Oddział intensywnej opieki
medycznej
medycznej
II. Szpitalny oddział ratunkowy
II. Szpitalny oddział ratunkowy
III.Minimum dwie sale operacyjne. III.Minimum dwie sale operacyjne.
2. Wykaz osób, odpowiedzialnych
2. Wykaz osób, odpowiedzialnych
za świadczenie usług, wraz z
za świadczenie usług, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i
zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do
wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także
wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez
zakresu wykonywanych przez
nie czynności, oraz informację o
nie czynności, oraz informację o
podstawie do dysponowania tymi
podstawie do dysponowania tymi
osobami w zakresie potwierdzającym osobami w zakresie potwierdzającym
spełnianie warunku określonego w spełnianie warunku określonego w
pkt. 12.1.3. SIWZ – tj. Dysponowania pkt. 12.1.3. SIWZ – tj. Dysponowania
odpowiednim potencjałem
odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia poprzez do wykonania zamówienia poprzez
wykazanie, że Wykonawca będzie wykazanie, że Wykonawca będzie
dysponował na etapie realizacji
dysponował na etapie realizacji
zamówienia:
zamówienia:
a) minimum dwiema (2) osobami
a) minimum dwiema (2) osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia zdolnymi do wykonania zamówienia
tj. osobami które posiadają od
tj. osobami które posiadają od
co najmniej 8 lat uprawnienia do
co najmniej 8 lat uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji wykonywania samodzielnych funkcji
w budownictwie w rozumieniu
w budownictwie w rozumieniu
ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity:
Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. 2016 r. poz. 290), poprzez
Dz. U. 2016 r. poz. 290), poprzez
posiadanie aktualnych uprawnień
posiadanie aktualnych uprawnień
do pełnienia samodzielnych funkcji do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie
technicznych w budownictwie
w zakresie projektowania w
w zakresie projektowania w
specjalności architektonicznej.
specjalności architektonicznej.
Przynajmniej jedna z wykazanych
Przynajmniej jedna z wykazanych
osób w okresie ostatnich 5 lat przed osób w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert,
upływem terminu składania ofert,
była autorem, (rozumianym jako
była autorem, (rozumianym jako
osoba pełniąca funkcję generalnego osoba pełniąca funkcję generalnego
projektanta), projektu budowy
projektanta), projektu budowy
szpitala o ilości minimum 180 łóżek. szpitala o ilości minimum 180 łóżek.
b) co najmniej jedną osobą, która
b) co najmniej jedną osobą, która
będzie wyznaczona do sprawowania będzie wyznaczona do sprawowania
funkcji projektanta, posiadającą
funkcji projektanta, posiadającą
od co najmniej 8 lat uprawnienia
od co najmniej 8 lat uprawnienia
do wykonywania samodzielnych
do wykonywania samodzielnych
funkcji w budownictwie w rozumieniu funkcji w budownictwie w rozumieniu
ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.
budowlane (tekst jednolity: Dz.
U. 2016 r. poz. 290), w zakresie
U. 2016 r. poz. 290), w zakresie
projektowania –bez ograniczeń
projektowania –bez ograniczeń

PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

5/7

– w specjalności konstrukcyjno– w specjalności konstrukcyjnobudowlanej. Wykazana osoba musi budowlanej. Wykazana osoba musi
wykazać, że w okresie ostatnich
wykazać, że w okresie ostatnich
5 lat przed upływem terminu
5 lat przed upływem terminu
składania ofert była członkiem
składania ofert była członkiem
zespołu projektującego budynek
zespołu projektującego budynek
obiektu użyteczności publicznej o
obiektu użyteczności publicznej o
powierzchni całkowitej co najmniej powierzchni całkowitej co najmniej
20 000 m2.
20 000 m2.
c) co najmniej jedną osobą, która
c) co najmniej jedną osobą, która
będzie wyznaczona do sprawowania będzie wyznaczona do sprawowania
funkcji projektanta, posiadającą
funkcji projektanta, posiadającą
od co najmniej 8 lat, uprawnienia
od co najmniej 8 lat, uprawnienia
do wykonywania samodzielnych
do wykonywania samodzielnych
funkcji w budownictwie w rozumieniu funkcji w budownictwie w rozumieniu
ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.
budowlane (tekst jednolity: Dz.
U. 2016 r. poz. 290), w zakresie
U. 2016 r. poz. 290), w zakresie
projektowania w specjalności
projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych,
instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, wodociągowych
wentylacyjnych, wodociągowych
i kanalizacyjnych. Wykazana
i kanalizacyjnych. Wykazana
osoba musi wykazać, że w okresie osoba musi wykazać, że w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem
ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert była
terminu składania ofert była
członkiem zespołu projektującego
członkiem zespołu projektującego
budynek szpitala o ilości minimum budynek szpitala o ilości minimum
180 łóżek.
180 łóżek.
d) co najmniej jedną osobą, która
d) co najmniej jedną osobą, która
będzie wyznaczona do sprawowania będzie wyznaczona do sprawowania
funkcji projektanta, posiadającą
funkcji projektanta, posiadającą
od co najmniej 5 lat, uprawnienia
od co najmniej 5 lat, uprawnienia
do wykonywania samodzielnych
do wykonywania samodzielnych
funkcji w budownictwie w rozumieniu funkcji w budownictwie w rozumieniu
ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.
budowlane (tekst jednolity: Dz.
U. 2016 r. poz. 290), w zakresie
U. 2016 r. poz. 290), w zakresie
projektowania w specjalności
projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych.Wykazana i elektroenergetycznych.Wykazana
osoba musi wykazać, że w okresie osoba musi wykazać, że w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem
ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert była
terminu składania ofert była
członkiem zespołu projektującego
członkiem zespołu projektującego
budynek szpitala o ilości minimum budynek szpitala o ilości minimum
180 łóżek.
180 łóżek.
e) co najmniej jedną osobą,
wyznaczoną do sprawowania
funkcji projektanta zieleni oraz
sporządzenia inwentaryzacji
zieleni i gospodarki drzewostanem,
posiadającą wykształcenie w
zakresie Architektury Krajobrazu.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
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Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast:

Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/05/2016 (dd/mm/rrrr) - ID:2016-058700

PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

7/7

