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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:148149-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Sosnowiec: Roboty budowlane
2016/S 084-148149

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1
Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktów: Ela Kwaśnicka
41-219 Sosnowiec
POLSKA
Tel.:  +48 324130125
E-mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl 
Faks:  +48 324130112
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital.sosnowiec.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1
Punkt kontaktowy: Sekretariat
41-219 Sosnowiec
POLSKA
Tel.:  +48 324130125/130
E-mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl 
Faks:  +48 324130131
Adres internetowy: http://www.szpital.sosnowiec.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

mailto:zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl
www.szpital.sosnowiec.pl
mailto:zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl
http://www.szpital.sosnowiec.pl
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II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Robota budowlana na wykonanie obiektu budowlanego pn.: „Budowa pawilonu szpitalnego dla potrzeb
bloku operacyjnego, oddziału intensywnej opieki medycznej i przychodni przyszpitalnych wraz z rozbiórką
przybudówek gospodarczych i budową fundamentu pod zbiornik ciekłego tlenu na terenie szpitala miejskiego na
dz. nr 4373/2 obręb Sosnowiec 0011 przy ul. Zegadłowicza w Sosnowcu”.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o., Sosnowiec ul. Zegadłowicza 3.
Kod NUTS PL22B

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnego obiektu budowlanego pn.: „Budowa pawilonu
szpitalnego dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału intensywnej opieki medycznej i przychodni
przyszpitalnych wraz z rozbiórką przybudówek gospodarczych i budową fundamentu pod zbiornik ciekłego tlenu
na terenie szpitala miejskiego na dz. nr 4373/2 obręb Sosnowiec 0011 przy ul. Zegadłowicza w Sosnowcu”
1.1 w szczególności:
1) Budowa budynku obiektu Bloku Operacyjnego,
2) przebudowa instalacji i przyłączy zewnętrznych,
3) przebudowa instalacji i przyłączy wewnętrznych Szpitala (segment A i B) w zakresie, w jakim korelują z
nowobudowanymi,
4) przebudowa części łączących i stycznych (wejść, wjazdów, podjazdów, tras przejścia instalacji i mediów)
pomiędzy Blokiem Operacyjnym a budynkiem Szpitala,
5) dostosowanie i przebudowa części łączących i stycznych (wejść, wjazdów, podjazdów, tras przejścia
instalacji i mediów) pomiędzy Blokiem Operacyjnym a budynkiem Szpitala zlokalizowanych w obrębie
Szpitala,
6) wykonanie izolacji fundamentów segmentu A i B w części stycznej z budową Bloku Operacyjnego i w
granicach opracowania,
7) zakup i montaż wyposażenia meblowego zabudowanego dla budynku Bloku Operacyjnego i Oddziału
Intensywnej Opieki Medycznej
8) zakup i montaż instalacji i sprzętu medycznego zabudowanego dla budynku Bloku Operacyjnego i Oddziału
Intensywnej Opieki Medycznej,
9) przebudowa oraz budowa elementów zagospodarowania terenu,
10) szkolenie personelu przyszłego użytkownika w zakresie prawidłowej eksploatacji zainstalowanego sprzętu,
urządzeń i aparatury, w tym sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej,
11) serwis gwarancyjny wraz z obowiązkowymi przeglądami i materiałami eksploatacyjnymi,
wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu, zgodami, pozwoleniami, aż do
osiągnięcia celu jakim jest funkcjonowanie obiektu w strukturze Szpitala zgodnie z wymaganiami określonymi
przez Zamawiającego i opisanymi w SIWZ i dokumentacji, które są Załącznikami do SIWZ.
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1.2 Zapewnienie finansowania inwestycji przez wykup przez bank/instytucję finansującą wierzytelności
Wykonawcy z tytułu wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. W celu wykonania
tego zakresu zamówienia, Wykonawca wskaże w ofercie nabywcę wierzytelności, a następnie, przed
zawarciem umowy z Zamawiającym, doprowadzi do zawarcia pomiędzy Wykonawcą a bankiem/instytucją
finansującą umowy wykupu wierzytelności Wykonawcy wynikającej z umowy zawartej z Zamawiającym. Wykup
wierzytelności będzie następował na podstawie faktur VAT częściowych i faktury VAT końcowej, wystawianych
przez Wykonawcę za wykonane przez Wykonawcę roboty budowlane, według zasad określonych w SIWZ.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Zamówienia wiedząc, że część robót wykonywana
będzie w bezpośredniej odległości od już istniejących budynków oraz w budynkach, w których nie jest możliwe
zorganizowanie typowego frontu robót. Oznacza to w szczególności, że Wykonawca zobowiązany jest do
zachowania najwyższej staranności w trakcie wykonywania robót, w tym do zapobieżenia uszkodzeniu lub
utracie mienia już istniejącego oraz zapewni bezpieczeństwo pacjentom i personelowi Zamawiającego, za co
ponosi wyłączną odpowiedzialność.
3. Wykonawca udzieli 60-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlano–montażowe, 10-letniej
gwarancji na wykonane pokrycie dachowe, co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji (w przypadku gdy producent
przewiduje dłuższy okres gwarancji obowiązuje gwarancja producenta) oraz w zakresie zgodnie ze złożoną
ofertą na wbudowany i zastosowany sprzęt, aparaturę i wyposażenie w obiekcie – a także przekaże dokumenty
potwierdzające udzielone gwarancje nie później niż przed podpisaniem końcowego protokołu odbioru.
4. Zakres robót wynika z:
1) dokumentacji projektowej,
2) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR),
3) opisów funkcjonalno – użytkowych
4) opisów i warunków zawartych w SIWZ ( w tym Załącznikach do SIWZ)
5) innych robót i działań koniecznych dla wykonania zamówienia i osiągnięcia celu jakim jest funkcjonowanie
obiektu budowlanego (w tym nowo budowanego bloku operacyjnego we współpracy funkcjonalnej i
organizacyjnej z istniejącym Szpitalem) w zakresie ujętym w Specyfikacjach Technicznych, projekcie i SIWZ
zgodnie z przepisami prawnymi.
5. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia w sposób umożliwiający Zamawiającemu
ciągłość pracy, czyli możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych bez ograniczenia ich ilości i jakości.
6. Wykonawca zabezpieczy i zorganizuje zaplecze techniczne budowy na własny koszt, w tym zabezpieczy
odpowiednią salę do narad technicznych.
7. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany sprzęt i urządzenia były fabrycznie nowe i wyprodukowane nie
wcześniej niż w 2016 roku.
8. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z 20.5.2010 o wyrobach
medycznych (Dz.U. z 2015r. poz. 876) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawymi w tym zakresie o ile
zaoferowane produkty są zakwalifikowane jako wyroby medyczne.
9. Jeżeli dokumenty określone w SIWZ wskazują w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie
materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów
określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub
urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego.
Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy
przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający
rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach,
stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu
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doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się
nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie
konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza
jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na
poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych
parametrach.
10. Zamawiający wymaga złożenia kosztorysu uproszczonego jako załącznika do umowy przed zawarciem
umowy.
11. W związku z koniecznością kontynuacji systemu występującego w Szpitalu (gwarancja 25 lat) instalację
okablowania strukturalnego należy wykonać w kategorii 6A „FIBRAIN”.
12. W zakresie dot. pkt 1.2 niniejszej SIWZ Zamawiający wyraża zgodę na zbycie wierzytelności Wykonawcy na
rzecz banku/instytucji finansowej, z którym Wykonawca zawrze umowę na wykonanie przedmiotu zamówienia
pod warunkiem ustalenia warunków spłaty tej wierzytelności, zgodnie z postanowieniami SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45000000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 18 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 400 000 PLN.
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-2200-16/16
na Robotę budowlaną na wykonanie obiektu budowlanego
pn.: „Budowa pawilonu szpitalnego dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału intensywnej opieki medycznej i
przychodni przyszpitalnych wraz z rozbiórką przybudówek gospodarczych i budową fundamentu pod zbiornik
ciekłego tlenu na terenie szpitala miejskiego na dz. nr 4373/2 obręb Sosnowiec 0011 przy ul. Zegadłowicza w
Sosnowcu”
2.1. Wadium musi być wniesione do Zamawiającego przed terminem składania oferty.
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3. Wadium może być wnoszone w formie:
a) pieniądza (przelew na konto Szpitala),
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 9.11.2000 o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
Wadium w formie ww. poręczeń i gwarancji należy wnieść do kasy Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp.
z o.o. w Sosnowcu, 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 oraz po wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
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 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) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
Zamawiający wymagał będzie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości – 10 %
kosztów Robót Budowlanych.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Termin i warunki płatności:
1.1. Płatność na rzecz Wykonawcy robót budowlanych następuje na podstawie faktur częściowych
(kwartalnych) i faktury końcowej w terminie 30 dni i jest dokonywana przez bank/instytucję finansującą
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wykupującą wierzytelności. Rozliczenie za roboty budowlane będzie następowało w okresach kwartalnych na
warunkach określonych w umowie.
1.2 Spłata wykupionej wierzytelności następuje w 40 równych ratach – zgodnie z harmonogramem
nastąpi do 31.12.2027.
2. Faktura końcowa zostanie wystawiona po podpisaniu protokołu końcowego (po uzyskaniu prawomocnego
pozwolenia na użytkowanie), dostarczeniu, zainstalowaniu, skonfigurowaniu, uruchomieniu sprzętu i urządzeń
oraz przeprowadzeniu szkoleń).
3. Szczegółowy opis w zakresie warunków płatności i zabezpieczeń zawiera Załącznik nr 1.1 i 1.2 do SIWZ.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Jeżeli wybrana oferta została złożona przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 Prawa zamówień
publicznych to:
a) najpóźniej w dniu zawarcia umowy z Wykonawcą, któremu Zamawiający udzielił przedmiotowego
zamówienia publicznego, winna być przedłożona kopia umowy przedwstępnej lub inny dokument
potwierdzający zawarcie konsorcjum/spółki cywilnej, podpisane przez wszystkich partnerów, zawierające, co
najmniej:
— zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem
realizację przedmiotu zamówienia,
— określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
— czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.
b) upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie
upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów,
c) przedstawiciel/wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu i na
rzecz każdego z partnerów oraz do samodzielnego występowania w realizacji kontraktu.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1.1 posiadania wiedzy i doświadczenia
wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie roboty budowlane polegające na:
a) wybudowaniu, co najmniej dwóch budynków użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum 3

500 m2 każdy i kubaturze minimum 19 000 m3 każdy,
b) wybudowaniu bloku operacyjnego posiadającego, co najmniej dwie sale operacyjne,
c) wybudowaniu co najmniej sześciołóżkowego oddziału intensywnej opieki medycznej lub przebudowaniu
pomieszczeń szpitalnych dla potrzeb co najmniej sześciołóżkowego oddziału intensywnej opieki medycznej.
Zamawiający dopuszcza łączenie warunków, o których mowa w pkt.1.1.
Wraz z dowodami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – Załącznik nr 16 do SIWZ.
Budynek użyteczności publicznej rozumiany jest zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
12.4.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 1422).
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1.2 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia – dysponują, co najmniej jedną
osobą:
a) Kierownika budowy – posiadającego wyższe wykształcenie i minimum 5-letnie doświadczenie w pełnieniu
funkcji kierownika budowy, w tym przy realizacji:
1) wybudowaniu, co najmniej dwóch budynków użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum 3

500 m2 każdy i kubaturze minimum 19 000 m3 każdy,
2) wybudowaniu bloku operacyjnego posiadającego, co najmniej dwie sale operacyjne,
3) wybudowaniu co najmniej sześciołóżkowego oddziału intensywnej opieki medycznej lub przebudował
pomieszczenia szpitalne dla potrzeb co najmniej sześciołóżkowego oddziału intensywnej opieki medycznej w
okresie ostatnich 5 lat.
Zamawiający dopuszcza łączenie warunków, o których mowa w pkt.1) ÷ 3)
— oraz posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej – bez ograniczeń,
b) Kierownika robót w zakresie sieci i instalacji sanitarnych – posiadającego minimum 5–letnie doświadczenie
w pełnieniu funkcji kierownika robót w zakresie sieci i instalacji sanitarnych w tym przy realizacji, co najmniej: 1
robota budowlana będąca budową lub przebudową szpitala za kwotę brutto robót budowlanych minimum 5 000
000 PLN każda w okresie ostatnich 5 lat
oraz posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych –
bez ograniczeń
c) Kierownika robót wentylacyjnych, posiadającego minimum 5–letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji
kierownika robót w zakresie wentylacji oraz posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń,
w tym przy realizacji, co najmniej: 1 robota budowlana będąca budową lub przebudową szpitala za kwotę brutto
robót budowlanych minimum 5 000 000 PLN każda w okresie ostatnich 5 lat,
d) Kierownika robót w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, posiadającego minimum 5–letnie
doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych w oraz
posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – bez ograniczeń,
w tym przy realizacji, co najmniej: 1 roboty budowlanej będącej budową lub przebudową szpitala za kwotę
brutto robót budowlanych minimum 5 000 000 PLN w okresie ostatnich 5 lat,
e) Kierownika robót w zakresie instalacji niskoprądowych, posiadającego minimum 5–letnie doświadczenie w
pełnieniu funkcji kierownika robót w zakresie instalacji niskoprądowych
w tym przy realizacji, co najmniej: 1 roboty budowlanej będącej budową lub przebudową budynku użyteczności
publicznej za kwotę brutto robót budowlanych minimum 5 000 000 PLN każda, w okresie ostatnich 5 lat oraz
posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – bez ograniczeń;
f) Kierownika robót w zakresie montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących
zagrożenie chronionych osób i mienia, posiadającego minimum 5–letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji
kierownika robót w zakresie montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych
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w tym przy realizacji, co najmniej: 1 roboty budowlanej będącej budową lub przebudową budynku użyteczności
publicznej za kwotę brutto robót budowlanych minimum 5 000 000 PLN każda, w okresie ostatnich 5 lat oraz
wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego w trybie art. 27 ustawy z
22.8.1997 o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1099 ze zm.);
Wykaz stanowi Załącznik nr 17 do SIWZ
Zamawiający dopuszcza łączenie przez jedną osobę wyłącznie specjalności funkcji/uprawnień
wyspecyfikowanych w pkt 1.2 lit.: „b” i „c” oraz „e” i „f”.
W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a Ustawy
Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.),
Wraz z dowodami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty (zaświadczenie,
poświadczenie), zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone oraz że osoba wskazana
jako kierownik określonych robót wykonywała czynności zgodnie z wymogami Zamawiającego – w zakresie
zgodnym z wykazem (Załącznik nr 17 do SIWZ).
Zamawiający przed podpisaniem umowy, wymaga przedłożenia dokumentów (oryginałów lub kserokopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem) potwierdzających posiadane przez osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, wymaganych uprawnień.
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy złożyć:
1.1. oświadczenie, według Załączników nr 2 do SIWZ,
1.2.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, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
1.3.aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
1.4.aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
1.5.aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
1.6 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
1.7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 10 i 11
ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert
1.8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów:
1.8.1 o których mowa w:
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a) pkt 1.2–1.4 i 1.6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
— 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,
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
b) pkt 1.5 i 1.7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4–8,10 i 11 ustawy.
1.8.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1.8.1. lit. a) tiret pierwsze i trzecie, lit. b) powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1.8.1) lit. a
tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
1.8.3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1.8.1., zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt. 1.8.2. stosuje się odpowiednio.
1.9. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
a) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wg załącznika nr 2.2 do SIWZ,
b) 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.
2. W celu potwierdzenia, posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć:
— oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ,
— wykaz wykonanych robót załącznik nr 16:
Wraz z dowodami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone,
— wykaz personelu, którym dysponuje Wykonawca załącznik nr 17:
Wraz z dowodami potwierdzającymi, że roboty budowlane zostały wykonane należycie.
Dowodem, o którym mowa wyżej są:
1) poświadczenie dla robót budowlanych,
2) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1). Wykonawca obowiązany jest wskazać te przyczyny w
ofercie.
3. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego należy
złożyć:
a) oświadczenie według załącznika nr 1 do SIWZ,
b) oświadczenie według Załączników nr 4 do SIWZ.
4. Zgodnie z art. 26 ust. 2b, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w oryginale) tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
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4.1 Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: podmiot trzeci udostępniający swoje zasoby,
wykonawcę na rzecz którego udostępniane są zasoby, nazwę zamówienia dla realizacji którego udostępniane
są zasoby, zasoby, które podmiot trzeci udostępnia (czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki
sposób będzie ono wykonane), czas na jaki zasoby te są udostępnione, formę w jakiej podmiot trzeci będzie
uczestniczył w wykonywaniu zamówienia, jeżeli udostępnienie dotyczy zasobów wiedzy i doświadczenia
(w sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym,
niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie
zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w
wykonaniu zamówienia).
Zobowiązanie podmiotu trzeciego powinno być podpisane przez osobę/osoby posiadające prawo
reprezentowania podmiotu trzeciego zgodnie z zasadą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze lub
innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej tego podmiotu lub osobę/osoby posiadające prawo
reprezentowania podmiotu trzeciego na podstawie odrębnego umocowania (pełnomocnictwa). Pełnomocnictwo
to, w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub dany podmiot trzeci,
musi zostać załączone do oferty. Zobowiązanie podmiotów trzecich do udostępnienia zasobów winno zostać
złożone w oryginale.
4.2 Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów określonych w pkt: V.1.2 – 1.7 SIWZ.
5. Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności zastosowanie
art. 23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać dokument potwierdzający ustanowienie
pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (forma
pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza). Warunki
określone w art. 22 ust. 1 pkt 2, 3, 4 Prawa zamówień publicznych mogą być spełnione przez jednego z
Wykonawców lub Wykonawców łącznie. Pozostałe warunki dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do
Wykonawców.
5.1. Dokumenty związane z brakiem podstaw do wykluczenia z przetargu wspólnicy spółki cywilnej i
konsorcjanci muszą złożyć oddzielnie, tj. każdy ze wspólników/konsorcjantów musi przedłożyć oddzielne
oświadczenie, dotyczące wyłącznie jego osoby.
6. Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza.
7. Wykonawca składa również wypełnione czytelnie, podpisane i opieczętowane przez osobę/osoby uprawnione
do reprezentowania Wykonawcy:
— formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 i 1.1 do SIWZ,
— Załącznik wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.2 do SIWZ,
— formularz oświadczeń wg wzoru stanowiącego załączniki nr 2, 2.1 i 2.2 do SIWZ,
— Formularze wymaganych i oferowanych parametrów przedmiotu zamówienia stanowiące Załącznik nr 4 (4.1
do 4.5) do SIWZ,
— Formularz warunków gwarancji stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ,
— Wykaz wykonanych robót stanowiący Załącznik nr 16 do SIWZ,
— Wykaz personelu stanowiący Załącznik nr 17 do SIWZ.
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Dokumenty, o których mowa w pkt. 1, 2 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i
opatrzone pieczęcią imienną.
Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt. 7 sporządzone były zgodnie z załącznikami w pełnym
brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie załączników nr 1, 2, 4, 5 oraz załączniki nr 16 i 17 na drukach
stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.
8. Zamawiający dopuszcza akceptowanie oświadczenia własnego Wykonawców składanego w postaci
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) według Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE)
2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularza jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia (Dz. Urz. UE L 3/16); w przypadku nie dołączenia do oferty lub do wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu dokumentów podmiotowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania zastosowanie znajduje art. 26 ust. 3 ustawy
Pzp.
9. W przypadku, gdy Wykonawcy powołują się w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia na
dostępność dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii
Europejskiej, wskazując te bazy danych, Zamawiający samodzielnie może pobrać te dokumenty. W przypadku,
gdy wykonawcy powołują się na dokumenty podmiotowe, będące w posiadaniu zamawiającego, zamawiający
uwzględni te dokumenty.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
a) posiadają 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 50 000 000 PLN (w przypadku wspólnego
ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego, oceniana będzie łączna
kwota ubezpieczenia),
b) posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 15 000 000 PLN.
1. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia należy złożyć:
— oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ,
— 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 50 000 000 PLN,
— informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową (na kwotę,
co najmniej 15 000 000 PLN) Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury
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IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 90
2. Gwarancja na wyspecyfikowane urządzenia i sprzęt. Waga 10

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP-2200-16/16

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
7.6.2016 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 7.6.2016
Miejscowość:
Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o., Sosnowiec, ul. Szpitalna 1.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Komisja przetargowa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia bezpłatnie udostępniona jest na stronie Zamawiającego:
www.szpital.sosnowiec.pl
2. Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym. Przesłana SIWZ będzie
zawierała dokumentacje projektowe w wersji elektronicznej (płyta CD). Koszt SIWZ wynosi 10 PLN brutto plus
koszty wysyłki, a w przypadku wyrażenia woli uzyskania dokumentacji projektowej w wersji papierowej wynosi

www.szpital.sosnowiec.pl


Dz.U./S S84
29/04/2016
148149-2016-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 13 / 13

29/04/2016 S84
http://ted.europa.eu/TED

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

13 / 13

dodatkowo 1 500 PLN ( tysiąc pięćset złotych 00/100) brutto, przy czym podane kwoty zawierają wyłącznie
koszt powielenia dokumentacji.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Składanie odwołań

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587803

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25.4.2016

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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