
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

nie dotyczy

Lublin: Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie S ystemu Zarz ądzania

Energi ą w obiektach Szpitala Neuropsychiatrycznego im. pro f. M.

Kaczyńskiego SPZOZ, zarz ądzanie energi ą w latach 2014 -2024 oraz

osi ągni ęcie i utrzymanie efektu energetycznego

Numer ogłoszenia: 83652 - 2014; data zamieszczenia:  12.03.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej , ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7443061 w. 281.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.snzoz.lublin.pl

Adres strony internetowej, pod którym dost ępne s ą informacje dotycz ące dynamicznego systemu

zakupów:  nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie

Systemu Zarządzania Energią w obiektach Szpitala Neuropsychiatrycznego im. prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ,

zarządzanie energią w latach 2014 -2024 oraz osiągnięcie i utrzymanie efektu energetycznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1.Przedmiot zamówienia obejmuje: 1).

zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie Systemu Zarządzania Energią w wybranych obiektach

zamawiającego, 2). świadczenie przez Wykonawcę w okresie 10 lat usługi zarządzania energią elektryczna i

cieplną, pełnienie nadzoru nad Systemem, udzielenie gwarancji uzyskania Efektu Energetycznego

(oszczędności), przedstawianie Zamawiającemu rocznych raportów z uzyskanych efektów energetycznych, na

warunkach, które zostaną określone w SIWZ. 2. Zakres prac obejmuje: 1) Wykonanie dokumentacji technicznej

2) Wykonanie węzłów zmieszania pompowego wraz z aparaturą kontrolno-pomiarową i automatyką 3)

Wykonanie systemu opomiarowania poszczególnych budynków w zakresie zużycia ciepła, energii elektrycznej i

wody 4) Wykonanie systemu zdalnego monitorowania i sterowania pracą zainstalowanych urządzeń

5)Wykonanie systemu indywidualnej elektronicznej regulacji temperatury i czasu pracy instalacji c.o. w
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pomieszczeniach wykorzystywanych okresowo (pomieszczenia biurowe, gabinety lekarskie) 6) Wymiana stolarki

okiennej w budynku Działu Technicznego 7) Wymiana opraw oświetlenia wewnętrznego w wybranych budynkach

8) Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na oprawy LED 9) inne uzasadnione ekonomicznie prace

wskazane przez Wykonawcę przynoszące oszczędności w zużyciu energii i mediów 10) Finansowanie

modernizacji w okresie 10 lat 11) Udzielenie przez Wykonawcę finansowej gwarancji uzyskania oszczędności.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.30.00.00-0, 45.33.12.10-1, 74.23.14.20-7, 71.00.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 126.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Wykonawcy składając ofertę winni na etapie jej składania wnieść wadium w

wysokości: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań. W tym zakresie Wykonawcę obowiązuje

wyłącznie złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania

ww. warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o oświadczenie wykonawcy

(załącznik nr 3 Informacji do przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu

konkurencyjnym)

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Powyższy warunek spełnią wykonawcy, którzy wykażą się doświadczeniem w realizacji: 1) co najmniej

dwóch robót budowlanych polegających na budowie węzłów cieplnych wraz z systemem

monitorowania energii o wartości co najmniej 1 800 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion osiemset

tysięcy złotych) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w

tym okresie 2) co najmniej dwóch usług zarządzania energią w obiektach o kubaturze nie mniejszej niż

10000 m3 wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
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działalności jest krótszy - w tym okresie 3) co najmniej dwóch usług długoletniego finansowania

inwestycji zarządzania energią o wartości nie mniejszej niż 3 000 000, 00 zł brutto (słownie: trzy

miliony złotych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Przez

długoletnie finansowanie inwestycji zamawiający rozumie zawarcie umowy na okres nie krótszy niż 5

lat. Ocena spełniania ww. warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o

dokumenty wyszczególnione w rozdziale 6.I punkt 1. podpunkt 1.2) i 1.3) Informacji do przygotowania

wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym)

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań. W tym zakresie Wykonawcę obowiązuje

wyłącznie złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania

ww. warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o oświadczenie wykonawcy

(załącznik nr 3 Informacji do przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu

konkurencyjnym)

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań. W tym zakresie Wykonawcę obowiązuje

wyłącznie złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania

ww. warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o oświadczenie wykonawcy

(załącznik nr 3 Informacji do przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu

konkurencyjnym)

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Warunek powyższy spełnią wykonawcy, którzy posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejsza niż:

3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych). Ocena spełniania ww. warunku będzie dokonana na

zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o dokumenty wyszczególnione w rozdziale 6.I punkt 1.

podpunkt 1.4) Informacji do przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu

konkurencyjnym);

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24  UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
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jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z

załączeniem  dowodów  dotyczących  najważniejszych  robót,  określających,  czy  roboty  te  zostały

wykonane w sposób należyty  oraz wskazujących,  czy  zostały  wykonane zgodnie  z  zasadami  sztuki

budowlanej i prawidłowo ukończone;

wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również  wykonywanych,

głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo

wniosków o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest

krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są

wykonywane należycie;

opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku,  inny  dokument  potwierdzający,  że  wykonawca  jest

ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z

przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy przed

upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie

zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego  organu  -  wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na

ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego  organu  -  wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,
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przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat,  składek na ubezpieczenie społeczne i  zdrowotne albo że

uzyskał  przewidziane  prawem zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Załącznik nr 2

Informacji do przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym). 2.Dokumenty

potwierdzające, że osoby podpisujące ofertę są upoważniające do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy

składającej ofertę, o ile nie wynikają one z przepisów prawa lub innych dokumentów (np. pełnomocnictwo w

oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie). 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia -Dokument ustanawiający Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  dialog konkurencyjny.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zost aną zaproszeni do udziału w post ępowaniu:  3.

Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostan ą zaproszeni do składania ofert, gdy

liczba wykonawców spełniaj ących warunki udziału w post ępowaniu b ędzie wi ększa ni ż określona w

ogłoszeniu o zamówieniu

Zamawiający przyzna Wykonawcom: 1) po 1 punkcie za każdą wykazaną robotę budowlaną polegającą na

budowie węzłów cieplnych wraz z systemem monitorowania energii o wartości co najmniej 1 800 000,00 zł brutto

(słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
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terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy - w tym okresie, wykazaną załączniku nr 6 /Tabl.2/ Informacji do przygotowania wniosku o

dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym); 2) po 1 punkcie za każdą wykazaną usługę zarządzania

energią w obiektach o kubaturze nie mniejszej niż 10000 m3 wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto w okresie

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykazaną załączniku nr 7A /Tabl.2/ Informacji do

przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym) 3) po 1 punkcie za każdą

wykazaną usługę długoletniego finansowania inwestycji zarządzania energią o wartości nie mniejszej niż 3 000

000, 00 zł brutto (słownie: trzy miliony złotych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w

tym okresie, wykazaną załączniku nr 7B /Tabl.2/ Informacji do przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału

w dialogu konkurencyjnym). Zamawiający przyzna punkty za: - roboty budowlane wykazane w Zał. nr 6 /Tabl.2/

Informacji do przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym, do których zostały

załączone dokumenty potwierdzające ich wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo

ukończone -usługi wykazane w Zał nr 7 A i B /Tabl.2/ Informacji do przygotowania wniosku o dopuszczenie do

udziału w dialogu konkurencyjnym, do których zostały załączone dowody potwierdzające że usługi te zostały

wykonane lub są wykonywane należycie. Punkty zostaną przyznane tylko w oparciu o dowody załączone do

wniosku. Zamawiający zastrzega, że do Wykazu robót budowlanych (Tabl. 2 zał. nr 6) i Wykazu usług (Tabl. 2

zał. nr 7 A, 7B) nie będzie stosował art. 26 ust. 3 w zakresie uzupełniania wykazu i / lub dowodów lub innych

dokumentów niezbędnych do oceny spełniania warunków, ponieważ roboty / usługi tam wykazane służą jedynie

do dokonania kwalifikacji wykonawców na listę wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert.

Zamawiający zsumuje punkty uzyskane przez każdego z Wykonawców na podstawie załączonych do wniosku o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykazu robót budowlanych

(Tabl. 2 zał. nr 6) i Wykazu usług (Tabl. 2 zał. nr 7 A, 7B,). W sytuacji gdy Wykonawcy uzyskają taką samą liczbę

punktów Zamawiający przyzna dodatkowo po 1 punkcie za każdą wykazaną usługę długoletniego finansowania

inwestycji zarządzania energią obejmującą okres co najmniej 10 letni.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena

2 - Gwarantowane oszczędności w zużyciu ciepła

3 - Gwarantowane oszczędności w zużyciu energii elektrycznej

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Przesłanki stanowiące podstawę do istotnej zmiany umowy zostaną określone w SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=8...
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nie dotyczy

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  nie dotyczy.

IV.4.2) Opis potrzeb i wymaga ń zamawiaj ącego okre ślonych w sposób umo żliwiaj ący przygotowanie si ę

wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego:

www.snzoz.lublin.pl.

IV.4.3) Informacja o wysoko ści nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu ko nkurencyjnego

przedstawili rozwi ązania stanowi ące podstaw ę do składania ofert, je żeli zamawiaj ący przewiduje

nagrody:  Zamawiający nie przewiduje nagród, o których mowa w art 60 c ust. 1 pkt 2 Pzp.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  27.03.2014

godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Szpitala Neuropsychiatrycznego im. prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ ul.

Abramowicka 2 20-442 Lublin.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej:  nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=8...
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