


 2  

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z 17 ponumerowanych stron + Załączniki nr: 1 do 19  
Roboty budowlano-montażowe, instalacyjne i wykończeniowe zgodne z kodami CPV:   

45.00.00.00 - 7  Roboty budowlane 
45.10.00.00 - 8 Przygotowanie terenu pod budowę, 
45.11.00.00 – 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45.11.10.00 – 8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45.21.51.40 - 0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 
45.26.20.00 – 1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 
45.26.10.00 – 4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45.26.25.00 – 6 Roboty murarskie i murowe 
45.22.00.00 – 5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
45.30.00.00 – 0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45.32.00.00 – 6 Roboty izolacyjne 
45.32.10.00 – 3 Izolacja cieplna 
45.26.13.20 – 3 Kładzenie rynien 
45.26.21.00 – 2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
45.40.00.00 – 1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45.41.00.00 – 4 Tynkowanie 
45.43.00.00 – 0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45.43.20.00 – 4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
45.43.10.00 – 7 Kładzenie płytek 
45.42.00.00 – 7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45.42.10.00 – 4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45.42.11.46 – 9 Instalowanie sufitów podwieszanych 
45.44.00.00 – 3 Roboty malarskie i szklarskie 
45.44.20.00 – 7 Nakładanie powierzchni kryjących 
45.44.21.00 – 8 Roboty malarskie 
45.42.11.00 – 5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 
45.43.21.10 – 8 Kładzenie podłóg 
45.31.00.00 – 3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45.31.10.00 – 0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45.31.57.00 – 5 Instalowanie stacji rozdzielczych 
45.31.43.10 – 7 Układanie kabli 
32.32.35.00 – 8 Urządzenia do nadzoru wideo 
45.31.21.00 – 8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 
45.33.30.00 – 0 Roboty instalacyjne gazowe 
45.33.12.00 – 8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45.33.10.00 – 6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45.33.24.00 – 7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 
45.33.12.10 – 1 Instalowanie wentylacji 
45.33.00.00 – 9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45.33.20.00 – 3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
42.96.11.00 - 1 System kontroli dostępu 
32.32.35.00 - 8 Urządzenia do nadzoru wideo 
39.10.00.00 - 3  Meble 
33.10.00.00 - 1 Urządzenia medyczne, 
33.16.70.00 – 8 Lampy chirurgiczne 
33.17.00.00 – 2 Aparatura do anestezji i resuscytacji  
33.19.10.00 – 5 Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne   
33.19.20.00 – Meble medyczne  
33.19.22.00 - 4  Stoły medyczne 
33.19.22.30 - 3  Stoły operacyjne 
77.31.00.00 - 6  Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
80.51.10.00 - 9  Usługi szkolenia personelu 
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SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: 
1. Załącznik nr 1 i 1.1 - Formularze oferty, 
 Załącznik nr 1.2 - Szczegółowy opis w zakresie warunków płatności i zabezpieczeń 
2. Załącznik nr 2, 2.1 i 2.2 - Formularze oświadczeń, 
3. Załącznik nr 3 - Wzór umowy, 
4. Załącznik nr 4 (4.1 do 4.5)  - Formularze wymaganych i oferowanych parametrów przedmiotu zamówienia  
5. Załącznik nr 5 – Formularz warunków gwarancji, 
6. Załącznik nr 6 – Decyzja Pozwolenie budowlane 
7. Załącznik nr Uchwała Rady Miejskiej w Sosnowcu – Wieloletnia prognoza finansowa  
8. Załącznik nr Uchwała Zgromadzenia Wspólników  
9. Załącznik nr Bilans oraz rachunek zysków i strat za 2013 rok 
10. Załącznik nr Bilans oraz rachunek zysków i strat za 2014 rok,  
11. Załącznik nr Bilans oraz rachunek zysków i strat za 2015 rok.  
12. Załącznik nr: 12.1 KRS, 12.2 NIP, 12.3 REGON 
13. Załącznik nr 13 – dokumentacja projektowa  
Wykaz dokumentacji projektowej, 
1. Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z przebudową budynków istniejących w strefie stykowej 

1) projekt budowlany, 
2) projekt architektoniczny wraz z przedmiarami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych, 
3) projekt konstrukcyjny wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 
4) projekt dróg, placów, małej architektury i zieleni wraz z przedmiarami i specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych, 
5) projekt instalacji elektrycznych i przyłączy oraz sieci wraz z przedmiarami i specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych, 
6) projekt instalacji słaboprądowych i instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej wraz z przedmiarami i 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 
7) projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z sieciami i przyłączami centralnego ogrzewania, ciepłej 

wody użytkowej oraz ciepła technologicznego wraz z przedmiarami i specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych, 

8) projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji wraz z przedmiarami i specyfikacjami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlanych, 

9) projekt instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego wraz z przedmiarami i specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 

10) projekt instalacji chłodu wraz z przedmiarami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych, 

11) projekt instalacji gazów medycznych i sygnalizacji alarmowej wraz z przedmiarami i specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 

12) projekt technologii z kartami wyposażenia oraz projekt osłon stałych wraz z przedmiarami i 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 

13) projekt wnętrz oraz projekt mebli zabudowanych wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlanych. 

 
14. Załączniki nr 14   – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
15.  Załączniki nr 15  - Przedmiary robót technologia – wyposażenie ruchome, 
16. Załącznik nr 16 – Wykaz wykonanych robót,  
17. Załącznik nr 17 – Wykaz personelu,  
18. Załącznik nr 18 – Oświadczenie w sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
19. Załącznik nr 19 – Wzór - Zobowiązanie Innego Podmiotu 
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I. Nazwa i adres zamawiającego 
Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec 
Regon: 240837054, NIP: 644-350-44-64,  
Tel. (032) 41 30 125, Fax (032) 41 30 131 
www.szpital.sosnowiec.pl; zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl 
 
II. Opis przedmiotu zamówienia, warunki dotyczące przedmiotu i realizacji zamówienia 
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. 
 
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,  
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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 dnia 20 maja 2010 roku 
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 
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 
niniejszej SIWZ. 

13. Zamawiający ustala zebranie Wykonawców w dniu 05.05.2016r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego 
przy ul. Zegadłowicza 3 (Hol główny - parter) celem przeprowadzenia wizji lokalnej lub na wniosek 
Wykonawców w innym terminie jednakże nie późniejszym niż na 5 dni przed datą otwarcia ofert. 
Termin inny ni ż wskazany wyżej zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego 
w informacjach dotyczących przedmiotowego postępowania. 

 
III. Termin i warunki realizacji zamówienia 
1. Przedmiot zamówienia w zakresie opisanym w Rozdz. II pkt. 1.1 SIWZ będzie realizowany w terminie do 18 

miesięcy od daty zawarcia umowy. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w tym terminie 
minimum 30 dniowego okresu na przeprowadzenie odbioru końcowego oraz wszelkich terminów 
wynikających z konieczności uzyskania np. pozwoleń i dopuszczeń.   

2. Miejsce robót: Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. Sosnowiec ul. Zegadłowicza 3.  
3. Termin i warunki płatności:  
3.1. 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 wykupującą 
wierzytelności. Rozliczenie za roboty budowlane będzie następowało w okresach kwartalnych na warunkach 
określonych w umowie.  
3.2 Spłata wykupionej wierzytelności następuje w 40 równych ratach – zgodnie z harmonogramem. Zakończenie 

spłaty, o której mowa Rozdz. II pkt. 1.2 SIWZ nastąpi do 31 grudnia 2027 r.   
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4. Faktura końcowa zostanie wystawiona po podpisaniu protokołu końcowego (po uzyskaniu prawomocnego 

pozwolenia na użytkowanie), dostarczeniu, zainstalowaniu, skonfigurowaniu, uruchomieniu sprzętu i 
urządzeń oraz przeprowadzeniu szkoleń).  

5. Szczegółowy opis w zakresie warunków płatności i zabezpieczeń zawiera Załącznik nr 1.1 i 1.2 do SIWZ.  
 
IV. Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków  
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 dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1422).  

 

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 5 000 000,00 zł 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 5 000 000,00 zł 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,  
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 w tym przy realizacji, co najmniej: 1 roboty budowlanej będącej budową lub przebudową szpitala za 
kwotę brutto robót budowlanych minimum 5 000 000,00 zł  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 5 000 000,00 zł 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  

w tym przy realizacji, co najmniej: 1 roboty budowlanej będącej budową lub przebudową budynku 
użyteczności publicznej za kwotę brutto robót budowlanych minimum 5 000 000,00 zł każda, w 
okresie ostatnich 5 lat oraz wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia 
technicznego w trybie art. 27  ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. 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 2013r. 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.  
 
1.3 sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

a) 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 50 000 000,00zł (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 zł 

 
1.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
 

2. Spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie oceniał na podstawie 
dokumentów i oświadczeń przedłożonych w ofercie. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego, 
oceniany będzie łącznie wiedza i doświadczenie oraz łączne potencjał techniczny oraz osoby zdolne do 
wykonania zamówienia oraz łącznie sytuację ekonomiczną i finansową.  

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych warunków dotyczących przedmiotu zamówienia i 
realizacji zamówienia. Zawartość oferty 

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 
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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 informacj ę 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 informacj ę 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 informacj ę 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: 
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.  
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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. 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 50 000 000,00 zł.  

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których Wykonawca posiada 
rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową (na kwotę, 
co najmniej 15 000 000,00 zł) Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. 

 
Wszystkie w/w dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez osoby(ę) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 
 
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. 

 
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: 
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-  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, 

 -  formularz/e - 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 

 
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.  

 
VI. Wymagania dotyczące wadium 
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 400 000,00 zł 
 
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. 

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 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. 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. 
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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. 
 
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 
1. Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę porozumiewania się z Wykonawcami za pomocą e-maila lub 

faxu. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
drogą elektroniczną lub faxem, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania. 

2. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do 
Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później jednak niż na 6 dni przed upływem terminu 
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

4. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosków, Zamawiający może 
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

5. Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych przedłużenie terminu składania ofert nie 
wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2.   
Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upoważniony jest Dział Zamówień Publicznych,  
tel: (032) 41 30 125, 130 fax: (032) 41 30 131,  
e – mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl 
 

VIII.  Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. 
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w nin. Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia na całość przedmiotu zamówienia. 
3. Formularz ofertowy należy wypełnić według warunków i postanowień SIWZ. W przypadku, gdy 

jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy Zamawiający zaleca wpisanie: „nie 
dotyczy”.  

4. Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim w formie pisemnej. 
5. Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę. 
Podpisy powinny być czytelne lub opatrzone imienną pieczątką. 

6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski. 
7. Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna stanowić jedną całość. 

Wszystkie strony należy połączyć ze sobą (zszyć, spiąć, zbindować lub w inny sposób). 
8. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty muszą być parafowane przez osoby wskazane w 

pkt. 5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą. 
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9. W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca 
winien wraz z uzasadnieniem w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w 
ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 
postępowania. Informacje te winny być umieszczone odrębnie od pozostałych informacji zawartych w 
ofercie, w osobnej wewnętrznej kopercie, oznaczonej klauzulą o treści: „DOKUMENT STANOWI 
TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU 
NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z poźn. zm.)”. 

10. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:  
 
Nazwa, adres Wykonawcy:………………………………. 

Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego n:  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”.   
ZP-2200-16/16 
Nie otwierać przed: 07.06.2016r.  godz. 1030”  
 

11. Wycofanie oferty lub jej zmiany: 
a) Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty bądź wycofać ofertę pod warunkiem, że 

Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu oferty przed 
upływem terminu składania ofert 

b) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone na takich samych zasadach jak składana oferta 
– w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „zmiana”. 

c) Koperty oznaczone napisem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 
wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do 
oferty. 

d) Oferta wycofana zostanie zwrócona Wykonawcy na jego koszt.  
 

IX.  Termin związania ofertą 
1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że 

Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 
dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium 

3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności 
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania 
ofertą. Odmowa będzie jednak skutkowała wykluczeniem Wykonawcy z postępowania w trybie art. 24 ust. 2 
pkt. 2 ustawy 

 
X.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
1. Oferty należy złożyć w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, 

Sekretariat III piętro do dnia 07.06.2016r. do godz. 1000 . 
2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 
3. Zamawiający otworzy oferty w dniu 07.06.2016r. o godz. 1030 w Dziale Zamówień Publicznych 

Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1. Otwarcie ofert jest jawne. 
 
XI. Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Obowiązującym wynagrodzeniem za roboty budowlane w niniejszym postępowaniu jest wynagrodzenie 

ryczałtowe, o którym mowa w art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964r. Nr 
16, poz. 93 z późn. zm.).  

Art. 632. § 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać 
podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub 
kosztów prac. 
§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby 
przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. 
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Wykonawca kalkulując Cenę oferty uwzględnił wszystkie znane mu w momencie kalkulacji lub możliwe do 
przewidzenia przy zachowaniu należytej staranności czynniki mogące mieć wpływ w szczególności na cenę 
oraz termin wykonania. W szczególności Wykonawca zapoznał się z charakterystyką klimatu, jego 
możliwymi zmianami i wahaniami temperatur, występowaniem opadów deszczu oraz śniegu na terenie 
Inwestycji, takie ryzyko przyjął i uwzględnił w Ofercie. 

2. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). 
3. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty 

z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. 
4. Cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z 

dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, wynikające z jej niezgodności z zasadami wiedzy 
technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie można wykonać zamówienia i powinna być 
skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmujący wartość oferty, koszty dostaw, montażu, ubezpieczeń na 
czas transportu, gwarancji, szkoleń, całkowite koszty finansowania zamówienia.  

5. Ceny jednostkowe, cenę łączną, podatek VAT należy podać do dwóch miejsc po przecinku. 
6. Cena ma być wyrażona w złotych polskich. 
7. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej 
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu ofertowym należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy 
(do dwóch miejsc po przecinku).   

XII. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 
 
1. Cena – 90% 
Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty w kryterium cena: 
1.1 Cmin – cena najniższa spośród badanych ofert, Cn – cena badanej oferty 
100 – stały współczynnik  

 
C = (Cmin / Cn ) x 100 x 90%  

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w kryterium cena  – 90  
1.2 Na cenę oferty składa się: 
a) cena brutto za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia,  
b) koszt finansowania inwestycji przez okres wskazany w niniejszej SIWZ, przy zachowaniu założeń określonych 
w SIWZ,  
1.2.1 Na koszt finansowania inwestycji składa się: 
a) stała i niezmienna marża banku/instytucji finansowej, jaka będzie stosowana do obliczenia oprocentowania 
wykupionej przez bank/instytucję finansową wierzytelności, nie wyższa niż 3%, 
b) wartość prowizji naliczonej przez bank/instytucję finansową, nie wyższa niż 3%., 
c) stawka referencyjna WIBOR 3M (dla zapewnienia porównywalności ofert do obliczeń należy przyjąć 
jednakową dla wszystkich ofert wysokość stawki WIBOR 3M aktualną na dzień opublikowania ogłoszenia 
o przedmiotowym postępowaniu – to jest na dzień 29.04.2016r., 
 
2. Gwarancja na wyspecyfikowane urządzenia i sprzęt – 10%  
Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty w kryterium gwarancja : 

G= Gb/Gmax x 100 x 10% 
gdzie:  
Gb – suma punktów gwarancji oferty badanej  
Gmax – suma punktów oferty z najwyższą liczbą punktów 
100 – stały współczynnik  
Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w kryterium gwarancja - 10 
Liczba punktów w kryterium Gwarancja będzie liczona jako suma punktów z wyspecyfikowanych urządzeń i 
sprzętu – zgodnie z Załącznikami nr 5 do SIWZ.  
 
Wykonawca otrzyma ilość punktów za zaproponowaną gwarancję: 
za 24 m-ce– 0 punktów, 
za każde kolejne 6 miesięcy – 5 pkt.  
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tj. 30 miesięcy - 5 punktów, 36 miesięcy - 10 punktów, 42 miesiące - 15 punktów, 48 miesięcy – 20punktów, 
54 m-ce – 25 punktów, 60 m-cy - 30 punktów itd. (każde kolejne 5 pkt jest liczone za każde pełne 6 miesięcy 
gwarancji) 
 
XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości – 10% kosztów Robót 
Budowlanych.  
 
XIV. Pozostałe reguły postępowania 
1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu 

zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 
2.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
3.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1, pkt. 7 ustawy 

Pzp. 
4. Zgodnie z Księgą Jakości Zarządzania Środowiskowego oraz Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – 

pkt. 7.4.2 Zamawiający dokona oceny dostawców/Wykonawców 
 
XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego  
Wzór umowy stanowi załącznik nr 3. 
 
XVI.  Informacje o formalno ściach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą – nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert. 
2.  Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminem 10 dni od dnia przekazania informacji o wyborze 

najkorzystniejszych ofert, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.   
3. Miejsce i termin podpisania umowy Zamawiający wskaże wybranemu w wyniku niniejszego postępowania 

Wykonawcy. 
4. 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. 
 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia 
1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej 

przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień  
2. Informacje ogólne. 

a) środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, 

b) środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp, 

c) środkami ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu są: 
- przekazanie informacji o nieprawidłowościach Zamawiającemu w oparciu o art. 181 ustawy Pzp, 
- wniesienie odwołania na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, 
- skarga do sądu. 

3. Szczegółowe kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art. 179-189 ustawy. 
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach określonych w w/w  ustawie.  
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5. Odwołanie wnosi się w terminie do 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy, 
albo w terminie 15 dni-jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia wnosi się w terminie10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 
Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy 
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę 
jego wniesienia.  

7. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie 
wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie 
opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

 

XXVIII. 13.  Udostępnianie SIWZ.  
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 zł brutto plus 
koszty wysyłki, a w przypadku wyrażenia woli uzyskania dokumentacji projektowej w wersji papierowej 
wynosi dodatkowo 1.500,00 zł ( tysiąc pięćset złotych 00/100) brutto, przy czym podane kwoty zawierają 
wyłącznie koszt powielenia dokumentacji. 
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Załącznik nr 2 
ZP-2200-16/16 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

i o nie podleganiu wykluczeniu 
 
Przystępując do przedmiotowego postępowania  
oświadczamy, że: 
 
1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 

907 z późn. zm.) oświadczam, że spełniam warunki dotyczące: 
 

1.1  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

1.2  posiadania wiedzy i doświadczenia, 

1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
Data:    .............................. 
    

.......................................................................... 
Podpis  i pieczęć imienna osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy 
w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika 
Wykonawców 

 
 

 
 
Załącznik nr 2.1 
ZP-2200-16/16 
 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na 
podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.). 
 
Data:    .............................. 

 
 

             .......................................…………………… 
Podpisy i pieczęć imienna osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy,  
w przypadku oferty wspólnej – podpis każdego z 
Wykonawców składających ofertę wspólną 
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Załącznik nr 2.2 
ZP-2200-16/16 

 
OŚWIADCZENIE O PRZYNALE ŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ  

 
Oświadczam, że zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)  
 
nie należymy /należymy (niepotrzebne skreślić)  
do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. 
U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp  
 
dołączam do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w przypadku przynależności 
do grupy) 
 
Data:    .............................. 

 
 

             .......................................…………………… 
Podpisy i pieczęć imienna osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy,  
w przypadku oferty wspólnej – podpis każdego z 
Wykonawców składających ofertę wspólną 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


