
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 
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Sosnowiec: Modernizacja pomieszcze ń poradni Sosnowieckiego Szpitala 

Miejskiego sp. z o.o. w Sosnowiec w lokalizacji - u l Zegadłowicza 3  

Numer ogłoszenia: 220426 - 2015; data zamieszczenia : 26.08.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z o.o. , ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 

32 41 30 111, faks 32 41 30 112. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.szpital.sosnowiec.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Modernizacja pomieszczeń poradni Sosnowieckiego 

Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w Sosnowiec w lokalizacji - ul Zegadłowicza 3. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia jest robota 

remontowo-budowlana pn: Modernizacja pomieszczeń poradni (chirurgii urazowo - ortopedycznej) z możliwością 

przystosowania do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej - ul. Zegadłowicza, Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. 

z o.o., która obejmuje w szczególności: 1.1 Roboty budowlane (CPV 45000000-7) w zakresie: CPV: 45400000-1 - 

Roboty wykończeniowe, 45100000-8 - prace przygotowawcze i rozbiórkowe, 45410000-4 Tynkowanie, 45432111-5 

Wykładziny podłogowe, 45262500-6 - Roboty murowe, 1.2 Instalacje wod-kan branża sanitarna (CPV 45330000-9) w 

zakresie: CPV 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, 45321000-3 - Izolacja cieplna, 45331000-6 - 

Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 1.3 Instalacje elektryczne (CPV 45311200-2) i 

Instalacje słaboprądowe (CPV 45317300-5) w zakresie CPV 45315700-5 Roboty w zakresie układania kabli, 

wewnętrznych instalacji elektrycznych i instalacji /sieci okablowania strukturalnego/, 456315700-5 - Rozdzielnica 

główna demontaż i montaż aparatów, 45315100-9 - Instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych, 456311100-1 - 

Badania i pomiary niezbędne do odbioru i eksploatowania wykonanych instalacji. 2. Szczegółowy zakres robót 

objętych zamówieniem określają: Projekty, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, i przedmiary robót, 

stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. 3. Wymagania techniczne oraz wszystkie szczegóły dotyczące wykonania 

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Page 1 of 6

2015-08-26http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=220426&rok=2015-08-26



robót określają projekty i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.. 

II.1.5) 

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących   

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1, pkt. 6 ustawy Pzp 

stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego 

rodzaju zamówienia 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.00.00.00-7, 45.40.00.00-1, 45.10.00.00-8, 45.41.00.00-4, 45.43.21.11-

5, 45.33.20.00-3, 45.31.57.00-5. 

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 dniach: 50. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 13 000,00 zł. (słownie: 

trzynaście tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank PKO BP S.A. 

o/Sosnowiec, numer konta: 59 1020 2498 0000 8402 0025 7089 z oznaczeniem: Przetarg znak: ZP-2200-37/15 

Modernizacja pomieszczeń poradni Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w Sosnowiec w lokalizacji - ul 

Zegadłowicza 3 2.1. Wadium musi być wniesione do Zamawiającego przed terminem składania oferty. 3.Wadium może 

być wnoszone w formie: a) pieniądza (przelew), b) poręczeń bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancji 

bankowych, d) gwarancji ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowy w art. 6b 

ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. 

Nr 42, poz. 275). Wadium w formie ww. poręczeń i gwarancji należy wnieść do kasy Sosnowieckiego Szpitala 

Miejskiego Sp. z o.o. Sosnowiec ul. Szpitalna 1. Zaleca się aby kserokopia gwarancji lub poręczenia była dołączona do 

oferty. 4. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim 

Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. 2. Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał 

ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, 

któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5. Jeżeli wadium 

wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 

którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
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przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z 

odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub 

oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej lub nie 

wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania 

oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 

Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

III.2) ZALICZKI  

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

TYCH WARUNKÓW  

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

- należy wykazać, że Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 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 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 - co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na przebudowie, remoncie 

pomieszczeń w obiektach ochrony zdrowia o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto. - przedłożyć 

wykaz wykonanych robót zgodnie z wzorem w/g załącznika nr 4 do SIWZ. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

- należy wykazać, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - co najmniej 

jedną osobą posiadającą uprawnienia o specjalności: - konstrukcyjno-budowlana - bez ograniczeń, z 

doświadczeniem min.3 lat na stanowisku kierowniczym (Kierownik Budowy), - instalacje w zakresie sieci, 

instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wodociągowo kanalizacyjnych - bez ograniczeń, z 

doświadczeniem min.3 lat na stanowisku kierowniczym (Kierownik Robót), - instalacje w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i teletechnicznych - bez ograniczeń, z doświadczeniem min.3 lat na 

stanowisku kierowniczym (Kierownik Robót), - przedłożyć wykaz osób zgodnie z wzorem w/g załącznika nr 5 

do SIWZ. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

- złożyć 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. Ubezpieczenie winno być, co najmniej na kwotę 400 000,00 zł. 

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

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PO STĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
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WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY  

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawc ę 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 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 osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;  

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;  

� wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych 

podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące 

tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

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

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;  

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;  
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III.6) INNE DOKUMENTY 

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

- Formularz ofertowy, - Kosztorys ofertowy. 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

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

1 - Cena - 80  

2 - Termin realizacji - 20  

IV.2.2) 

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  

1. Zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy mogą być dokonane na warunkach art. 144 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 

projektową oraz robót dodatkowych, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. 

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu 

umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. 3. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu 

rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego 

z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy 

określonego § 1 ust. 1 niniejszej umowy. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są robotami zaniechanymi. 4. 

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod 

warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności: a) powodujące 

obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, 

b) powodujące poprawienie parametrów technicznych, c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp 

technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 5. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych 

materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem że zmiana ta nie spowoduje obniżenia 

parametrów tych materiałów lub urządzeń. Ww. zmiany muszą być każdorazowo zatwierdzone przez zamawiającego w 

porozumieniu z projektantem. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w umowie w przypadku, gdy zachodzi 

konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy wynikająca z potrzeby wykonania zamówień dodatkowych lub 

robót zamiennych lub robót dodatkowych realizowanych na wniosek Zamawiającego, o czas proporcjonalny dla 

realizacji tych zamówień. 7. Strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku: 1. 

wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej prowadzenie robót objętych umową np warunki atmosferyczne 

 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 
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uniemożliwiające wykonywanie robót pokrycia dachu, 2. wstrzymania prac przez Zamawiającego z przyczyn nie 

leżących po stronie Wykonawcy lub wystąpienia okoliczności wpływających na utrudnienia wykonania robót, a które są 

niezależne od Wykonawcy, 3. opóźnienia przekazania terenu robót z przyczyn leżących wyłącznie po stronie 

Zamawiającego. 8. Zmiany wymienione powyżej mogą być dokonane po zaakceptowaniu przez Zamawiającego 

pisemnego wniosku złożonego przez Wykonawcę. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zawierający opis 

proponowanych zmian i wycenę kosztów. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o planowanym rozwiązaniu 

zastępczym robotach dodatkowych, na co najmniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem robót, których to dotyczy. 9. 

Zamawiający dopuszcza zmiany na stanowisku kierownika budowy, robót pod warunkiem, że osoba przewidziana do 

pełnienia w/w funkcji będzie posiadać kwalifikacje, co najmniej równe osobie wymienionej w umowie i ofercie 

Wykonawcy. 10. Ewentualne zmiany terminów określonych w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

www.szpital.sosnowiec.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z 

o.o. 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  10.09.2015 godzina 

10:00, miejsce: Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1 (sekretariat). 

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

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

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 

być przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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