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PL-Sosnowiec: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2009/S 153-223528

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 
Usługi

 
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

SP ZZOZ Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1, PL-41-219  Sosnowiec. Tel.  +48 322964298. E-mail
zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl. Faks  +48 322635719.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital.sosnowiec.pl.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego
oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu
kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano
wyżej dla punktu kontaktowego.

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:
Podmiot prawa publicznego.
Zdrowie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Projekty budowlane i przebudowa oddziałów szpitalnych przy ul. Zegadłowicza 3 i Szpitalnej – w podziale na 3
części - Zadania.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia
usług:
Usługi.
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
„Szpital Miejski” w Sosnowcu ul. Szpitalna 1.

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego.

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):

1. Przedmiotem zamówienia są usługi projektowania pn. Projekty budowlane i przebudowa oddziałów
szpitalnych przy ul. Zegadłowicza 3 i Szpitalnej – w podziale na 3 części tzw. Zadania.
Część 1 - Zadanie nr 1.
1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w ramach zadania pn. Projekty budowlane i przebudowa
oddziałów szpitalnych przy ul. Zegadłowicza 3 i Szpitalnej, kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
przebudowy, modernizacji i adaptacji pomieszczeń 2 piętra segmentu C obiektu nr II przy ul. Zegadłowicza
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z przeznaczeniem na lokalizację Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej SP ZZOZ Szpital Miejski w
Sosnowcu.
Powierzchnia ok. 1100 m2.
1.2 Przedmiot zamówienia obejmuje również:
a) przeprowadzenie inwentaryzacji w części objętej dokumentacją projektową,
b) uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń, decyzji i uzgodnień (bez pozwolenia na budowę),
c) pełnienie nadzoru autorskiego przez wykonawcę projektu.
Część 2 - Zadanie nr 2.
2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w ramach zadania pn. Projekty budowlane i przebudowa
oddziałów szpitalnych przy ul. Zegadłowicza 3 i Szpitalnej, kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
przebudowy, modernizacji i adaptacji pomieszczeń 3 piętra segmentu A obiektu nr II przy ul. Zegadłowicza z
przeznaczeniem na lokalizację Oddziałów Otolaryngologii i Urologii SP ZZOZ Szpital Miejski w Sosnowcu.
Powierzchnia ok. 1100 m2.
2.2 Przedmiot zamówienia obejmuje również:
a) przeprowadzenie inwentaryzacji w części objętej dokumentacją projektową,
b) uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń, decyzji i uzgodnień (bez pozwolenia na budowę),
c) pełnienie nadzoru autorskiego przez wykonawcę projektu.
Część 3 - Zadanie nr 3.
3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w ramach zadania pn. Projekty budowlane i przebudowa
oddziałów szpitalnych przy ul. Zegadłowicza 3 i Szpitalnej, kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
przebudowy, modernizacji i adaptacji pomieszczeń 2 piętra segmentu B obiektu nr II przy ul. Zegadłowicza z
przeznaczeniem na lokalizację Działu Diagnostyki Obrazowej.
Powierzchnia ok. 700 m2.
3.2 Przedmiot zamówienia obejmuje również:
a) przeprowadzenie inwentaryzacji w części objętej dokumentacją projektową,
b) uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń, decyzji i uzgodnień (bez pozwolenia na budowę),
c) pełnienie nadzoru autorskiego przez wykonawcę projektu.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71000000, 71220000, 71240000, 71245000, 71247000.

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
Nie.

II.1.8) Podział na części:
Tak.
Oferty należy składać w odniesieniu do: wszystkich części.

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:
Nie.

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Część 1 - Zadanie nr 1.
1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w ramach zadania pn. Projekty budowlane i przebudowa
oddziałów szpitalnych przy ul. Zegadłowicza 3 i Szpitalnej, kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
przebudowy, modernizacji i adaptacji pomieszczeń 2 piętra segmentu C obiektu nr II przy ul. Zegadłowicza
z przeznaczeniem na lokalizację Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej SP ZZOZ Szpital Miejski w
Sosnowcu.
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Powierzchnia ok. 1100 m2.
Kod CPV 71000000-8, 71220000-6, 71240000-2, 71245000-7, 71247000-1.
1.2 Przedmiot zamówienia obejmuje również:
a) przeprowadzenie inwentaryzacji w części objętej dokumentacją projektową,
b) uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń, decyzji i uzgodnień (bez pozwolenia na budowę),
c) pełnienie nadzoru autorskiego przez wykonawcę projektu.
1.3. Podstawę do opracowania dokumentacji stanowić będą:
a) założenia Planu Strategicznego Rozwoju Szpitala na lata 2008 – 2014, przewidującego zlokalizowanie w
obiekcie nr II przy ul. Zegadłowicza 3 Specjalistycznego Centrum Zabiegowego; jednostka ta obejmie m.in.
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej liczący ok. 44 łóżka,
b) koncepcja funkcjonalno-przestrzenna.
1.4. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna być sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego
(Dz. U. 2004, Nr 202 poz. 2072) oraz zawierać rozwiązania zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
wymagań, jakim winny odpowiadać obiekty służby zdrowia, w tym z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. 2006, Nr 213, poz. 1568).
1.5. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zawierać:
a) projekt budowlany i projekty wykonawcze architektury oraz konstrukcji opracowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133), wraz ze wszelkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami
niezbędnymi do otrzymania pozwolenia na budowę - w liczbie 6 egzemplarzy;
b) projekty budowlano-wykonawcze instalacji wszystkich niezbędnych branż, w tym instalacji:
a. ciepłej wody użytkowej,
b. zimnej wody i kanalizacji,
c. elektrycznej i oświetlenia awaryjnego,
d. teletechnicznej, komputerowej i przyzywowej,
e. gazów medycznych (sprężonego powietrza med., próżni, tlenu med.);
f. wentylacji;
— wszystkie w liczbie 6 egzemplarzy.
c) projekt technologii medycznej – w liczbie 6 egzemplarzy;
d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż i rodzajów robót,
opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072), uwzględniające rodzaje robót
budowlanych oraz nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień – w liczbie po 6 egzemplarzy;
e) przedmiary robót, będące podstawą do sporządzenia ofert przetargowych przez Wykonawców – w liczbie 6
egzemplarzy;
f) kosztorysy inwestorskie opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004
r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389), zawierające wszystkie wyszczególnione w par. 7
rozporządzenia pozycje w tym:
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1. założenia wyjściowe do kosztorysowania robót, przez które należy rozumieć dane techniczne technologiczne
i organizacyjne nie określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych, a mające wpływ na wysokość wartości kosztorysowej robót budowlanych;
2. przedmiary robót będące podstawą do sporządzenia kosztorysów inwestorskich, przez które należy rozumieć
opracowania zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem
ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen
jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych;
— w liczbie 3 egzemplarzy.
g) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich branż, która będzie podstawą
do opracowania projektu BIOZ – w liczbie 6 egzemplarzy.
h) zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) - w ilości 3 egzemplarzy.
1.6 Komplet dokumentacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie papierowej w ww. ilościach
egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej na płytach CD w użytecznej formie, uzgodnionej z Zamawiającym, do
wykorzystania przy zlecaniu wykonawstwa projektu - w 2 egzemplarzach.
1.7 Wykonawca uzyska dla dokumentacji projektowo-kosztorysowej wszystkie konieczne do jej realizacji zgody
oraz zezwolenia wymagane przez przepisy budowlane wydane przez organy uprawnione do zatwierdzania i
opiniowania projektów, a w szczególności:
— uprawnionego rzeczoznawcy ds. higieniczno-sanitarnych,
— uprawnionego rzeczoznawcy ds. BHP,
— uprawnionego rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpożarowej.
Koszty wykonania ww. obowiązków w całości pokrywa Wykonawca.
1.8 Przekazana dokumentacja będzie wewnętrznie skoordynowana technicznie i międzybranżowo oraz
kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń
rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z
przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu umowy. Posiadać
będzie oświadczenie Wykonawcy wymagane art. 20, ust. 7 ustawy Prawo budowlane, o zgodności projektu z
przepisami.
1.9 Wymagania szczególne dotyczące przedmiotu umowy:
a) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zostać opracowana w takiej formie, aby umożliwić
inwestorowi etapową realizację zadania i częściowe oddawanie do użytkowania realizowanego obiektu.
b) Wykonawca zobowiązany będzie do uwzględnienia lokalizacji i układu nowo zmodernizowanej instalacji
ciepłej wody użytkowej, wody zimnej i kanalizacji oraz centralnego ogrzewania.
1.10 Dokumentacja winna być wykonana przy zachowaniu przepisów zawartych w art. 29 ust. 3 ustawy Prawo
zamówień publicznych, który określa, że przedmiot zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub
nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu
towarzyszą wyrazy „lub równoważne” lub inne równoznaczne wyrazy.
1.11 Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w zakresie, o którym mowa w Ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm), który będzie obejmować
między innymi:
a) kontrolowanie w toku realizacji robót budowlanych zgodności rozwiązań technicznych, materiałowych i
użytkowych z dokumentacją projektową; w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę robót budowlanych,
w ofercie przetargowej, materiałów lub urządzeń równoważnych, tzn. o parametrach nie gorszych niż
przedstawione w zamawianej niniejszą umową dokumentacji projektowej – Wykonawca zobowiązuje się do



Dz.U./S S153
12/08/2009      
223528-2009-PL  

Wspólnoty Europejskie – Usługi – Procedura otwarta 5/17

 

 
12/08/2009       S153  
ted.europa.eu

Wspólnoty Europejskie – Usługi – Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5/17

wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek Zamawiającego, pisemnej opinii na temat parametrów tych
materiałów lub urządzeń,
b) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie Wykonawcy robót budowlanych
wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót,
c) udział w naradach technicznych – przyjmuje się, że liczba pobytów projektanta(ów) na budowie wynikać
będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego
imieniu inspektora nadzoru, a w wyjątkowych sytuacjach przez kierownika budowy,
d) udział w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji,
e) sporządzanie wraz z kierownikiem budowy dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany
wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji.
1.12 Szczegółowy zakres obowiązków wynikających z nadzoru autorskiego określa załącznik nr 3 do niniejszej
SIWZ (Wzór umowy). Nadzór autorski prowadzony będzie przez okres realizacji inwestycji.
1.13 Do obowiązków Wykonawcy należy również:
a) przed rozpoczęciem prac inwentaryzacyjnych i projektowych szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją
znajdującą się w posiadaniu Zamawiającego oraz dokładne oględziny obiektu (po zawarciu umowy);
c)formalne uzgodnienie materiałów przedprojektowych w zakresie rozwiązań funkcjonalnych (wstępnej
koncepcji) przed rozpoczęciem opracowywania dokumentacji oraz uwzględnienie, podczas opracowywania
projektu, wymogów Użytkownika i Zamawiającego, dotyczących przeznaczenia pomieszczeń;
d) konsultowanie z Zamawiającym na każdym etapie opracowywania dokumentacji, elementów dotyczących
istotnych, mających wpływ na koszty, rozwiązań funkcjonalnych, architektonicznych, konstrukcyjnych,
materiałowych - przy jednoczesnym założeniu, że zaproponowane rozwiązania i materiały zapewnią
minimalizację kosztów realizacji i eksploatacji,
e) w chwili rozpoczęcia realizacji projektu (ogłoszenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie robót budowlanych) udzielanie odpowiedzi pisemnej na ewentualne zapytania
w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze, licząc od dnia przekazania zapytania przez Zamawiającego; w
przypadku, gdy odpowiedź na zapytanie powodować będzie konieczność wprowadzenia zmian do dokumentacji
projektowej, Wykonawca wprowadzi te zmiany w terminie nieprzekraczającym 4 dni, uwzględniając je w
kosztorysie inwestorskim oraz przedmiarach robót (również w wersji elektronicznej);
f) w przypadku wątpliwości Zamawiającego dotyczących treści ofert złożonych w postępowaniu przetargowym
na wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową sporządzoną przez Wykonawcę,
Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnej konsultacji i udzielenia stosownych wyjaśnień.
1.14 Szczegółowy zakres opracowania oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa załącznik nr 3 (Wzór
umowy) do niniejszej SIWZ
Część 2 - Zadanie nr 2.
2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w ramach zadania pn. Projekty budowlane i przebudowa
oddziałów szpitalnych przy ul. Zegadłowicza 3 i Szpitalnej, kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
przebudowy, modernizacji i adaptacji pomieszczeń 3 piętra segmentu A obiektu nr II przy ul. Zegadłowicza z
przeznaczeniem na lokalizację Oddziałów Otolaryngologii i Urologii SP ZZOZ Szpital Miejski w Sosnowcu.
Powierzchnia ok. 1100 m2.
Kod CPV 71000000-8, 71220000-6, 71240000-2, 71245000-7, 71247000-1.
2.2 Przedmiot zamówienia obejmuje również:
a) przeprowadzenie inwentaryzacji w części objętej dokumentacją projektową,
b) uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń, decyzji i uzgodnień (bez pozwolenia na budowę),
c) pełnienie nadzoru autorskiego przez wykonawcę projektu.
2.3. Podstawę do opracowania dokumentacji stanowić będą:
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a) założenia Planu Strategicznego Rozwoju Szpitala na lata 2008 – 2014, przewidującego zlokalizowanie w
obiekcie nr II przy ul. Zegadłowicza 3 Specjalistycznego Centrum Zabiegowego; jednostka ta obejmie m.in.
Oddziały Urologii i Otolarygologii liczące łącznie ok. 40 łóżek,
b) koncepcja funkcjonalno-przestrzenna.
2.4. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna być sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego
(Dz. U. 2004, Nr 202 poz. 2072) oraz zawierać rozwiązania zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
wymagań, jakim winny odpowiadać obiekty służby zdrowia, w tym z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. 2006, Nr 213, poz. 1568).
2.5. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zawierać:
a) projekt budowlany i projekty wykonawcze architektury oraz konstrukcji opracowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133), wraz ze wszelkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami
niezbędnymi do otrzymania pozwolenia na budowę - w liczbie 6 egzemplarzy;
b) projekty budowlano-wykonawcze instalacji wszystkich niezbędnych branż, w tym instalacji:
a. ciepłej wody użytkowej,
b. zimnej wody i kanalizacji,
c. elektrycznej i oświetlenia awaryjnego,
d. teletechnicznej, komputerowej i przyzywowej,
e. gazów medycznych (sprężonego powietrza med., próżni, tlenu med.);
f. wentylacji;
— wszystkie w liczbie 6 egzemplarzy.
c) projekt technologii medycznej – w liczbie 6 egzemplarzy;
d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż i rodzajów robót,
opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072), uwzględniające rodzaje robót
budowlanych oraz nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień – w liczbie po 6 egzemplarzy;
e) przedmiary robót, będące podstawą do sporządzenia ofert przetargowych przez Wykonawców – w liczbie 6
egzemplarzy;
f) kosztorysy inwestorskie opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004
r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389), zawierające wszystkie wyszczególnione w par. 7
rozporządzenia pozycje w tym:
a) założenia wyjściowe do kosztorysowania robót, przez które należy rozumieć dane techniczne technologiczne
i organizacyjne nie określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych, a mające wpływ na wysokość wartości kosztorysowej robót budowlanych;
b) przedmiary robót będące podstawą do sporządzenia kosztorysów inwestorskich, przez które należy rozumieć
opracowania zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem
ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen
jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych;
— w liczbie 3 egzemplarzy.
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g) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich branż, która będzie podstawą
do opracowania projektu BIOZ – w liczbie 6 egzemplarzy.
h) zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) - w ilości 3 egzemplarzy.
2.6 Komplet dokumentacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie papierowej w ww. ilościach
egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej na płytach CD w użytecznej formie, uzgodnionej z Zamawiającym, do
wykorzystania przy zlecaniu wykonawstwa projektu - w 2 egzemplarzach.
2.7 Wykonawca uzyska dla dokumentacji projektowo-kosztorysowej wszystkie konieczne do jej realizacji zgody
oraz zezwolenia wymagane przez przepisy budowlane wydane przez organy uprawnione do zatwierdzania i
opiniowania projektów, a w szczególności:
— uprawnionego rzeczoznawcy ds. higieniczno-sanitarnych,
— uprawnionego rzeczoznawcy ds. BHP,
— uprawnionego rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpożarowej.
Koszty wykonania ww. obowiązków w całości pokrywa Wykonawca.
2.8 Przekazana dokumentacja będzie wewnętrznie skoordynowana technicznie i międzybranżowo oraz
kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń
rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z
przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu umowy. Posiadać
będzie oświadczenie Wykonawcy wymagane art. 20, ust. 7 ustawy Prawo budowlane, o zgodności projektu z
przepisami.
2.9 Wymagania szczególne dotyczące przedmiotu umowy:
a) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zostać opracowana w takiej formie, aby umożliwić
inwestorowi etapową realizację zadania i częściowe oddawanie do użytkowania realizowanego obiektu.
b) Wykonawca zobowiązany będzie do uwzględnienia lokalizacji i układu nowo zmodernizowanej instalacji
ciepłej wody użytkowej, wody zimnej i kanalizacji oraz centralnego ogrzewania.
2.10 Dokumentacja winna być wykonana przy zachowaniu przepisów zawartych w art. 29 ust. 3 ustawy Prawo
zamówień publicznych, który określa, że przedmiot zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub
nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu
towarzyszą wyrazy „lub równoważne” lub inne równoznaczne wyrazy.
2.11 Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w zakresie, o którym mowa w Ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm), który będzie obejmować
między innymi:
a) kontrolowanie w toku realizacji robót budowlanych zgodności rozwiązań technicznych, materiałowych i
użytkowych z dokumentacją projektową; w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę robót budowlanych,
w ofercie przetargowej, materiałów lub urządzeń równoważnych, tzn. o parametrach nie gorszych niż
przedstawione w zamawianej niniejszą umową dokumentacji projektowej – Wykonawca zobowiązuje się do
wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek Zamawiającego, pisemnej opinii na temat parametrów tych
materiałów lub urządzeń,
b) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie Wykonawcy robót budowlanych
wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót,
c) udział w naradach technicznych – przyjmuje się, że liczba pobytów projektanta(ów) na budowie wynikać
będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego
imieniu inspektora nadzoru, a w wyjątkowych sytuacjach przez kierownika budowy,
d) udział w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji,
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e) sporządzanie wraz z kierownikiem budowy dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany
wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji.
2.12 Szczegółowy zakres obowiązków wynikających z nadzoru autorskiego określa załącznik nr 3 do niniejszej
SIWZ (Wzór umowy). Nadzór autorski prowadzony będzie przez okres realizacji inwestycji.
2.13 Do obowiązków Wykonawcy należy również:
1. przed rozpoczęciem prac inwentaryzacyjnych i projektowych szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją
znajdującą się w posiadaniu Zamawiającego oraz dokładne oględziny obiektu (po zawarciu umowy);
2. formalne uzgodnienie materiałów przedprojektowych w zakresie rozwiązań funkcjonalnych (wstępnej
koncepcji) przed rozpoczęciem opracowywania dokumentacji oraz uwzględnienie, podczas opracowywania
projektu, wymogów Użytkownika i Zamawiającego, dotyczących przeznaczenia pomieszczeń;
3. konsultowanie z Zamawiającym na każdym etapie opracowywania dokumentacji, elementów dotyczących
istotnych, mających wpływ na koszty, rozwiązań funkcjonalnych, architektonicznych, konstrukcyjnych,
materiałowych - przy jednoczesnym założeniu, że zaproponowane rozwiązania i materiały zapewnią
minimalizację kosztów realizacji i eksploatacji,
4. W chwili rozpoczęcia realizacji projektu (ogłoszenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie robót budowlanych) udzielanie odpowiedzi pisemnej na ewentualne zapytania
w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze, licząc od dnia przekazania zapytania przez Zamawiającego; w
przypadku, gdy odpowiedź na zapytanie powodować będzie konieczność wprowadzenia zmian do dokumentacji
projektowej, Wykonawca wprowadzi te zmiany w terminie nieprzekraczającym 4 dni, uwzględniając je w
kosztorysie inwestorskim oraz przedmiarach robót (również w wersji elektronicznej);
5. W przypadku wątpliwości Zamawiającego dotyczących treści ofert złożonych w postępowaniu przetargowym
na wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową sporządzoną przez Wykonawcę,
Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnej konsultacji i udzielenia stosownych wyjaśnień.
2.14 Szczegółowy zakres opracowania oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa załącznik nr 3 (Wzór
umowy) do niniejszej SIWZ
Część 3 - Zadanie nr 3.
3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w ramach zadania pn. Projekty budowlane i przebudowa
oddziałów szpitalnych przy ul. Zegadłowicza 3 i Szpitalnej, kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
przebudowy, modernizacji i adaptacji pomieszczeń 2 piętra segmentu B obiektu nr II przy ul. Zegadłowicza z
przeznaczeniem na lokalizację Działu Diagnostyki Obrazowej.
Powierzchnia ok. 700 m2.
Kod CPV 71000000-8, 71220000-6, 71240000-2, 71245000-7, 71247000-1.
3.2 Przedmiot zamówienia obejmuje również:
a) przeprowadzenie inwentaryzacji w części objętej dokumentacją projektową,
b) uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń, decyzji i uzgodnień (bez pozwolenia na budowę),
c) pełnienie nadzoru autorskiego przez wykonawcę projektu.
3.3. Podstawę do opracowania dokumentacji stanowić będą założenia Planu Strategicznego Rozwoju Szpitala
na lata 2008 – 2014, przewidującego zlokalizowanie w obiekcie nr II przy ul. Zegadłowicza 3 części Miejskiego
Centrum Diagnostyki Obrazowej obejmującego pracownie RTG, USG i pracownię mammografii.
3.4. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna być sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego
(Dz. U. 2004, Nr 202 poz. 2072) oraz zawierać rozwiązania zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
wymagań, jakim winny odpowiadać obiekty służby zdrowia, w tym z:
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1. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny
odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.
U. 2006, Nr 213, poz. 1568)
2. ustawą Prawo atomowe z dnia 29 listopada 2000 r. (tekst jednolity Dz. U. 2007, Nr 42, poz. 276),
3. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania
promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. 2005, Nr 194, poz. 1625),
4. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków
bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. 2006, Nr 180, poz. 1325).
3.5. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zawierać:
a) projekt budowlany i projekty wykonawcze architektury oraz konstrukcji opracowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133), wraz ze wszelkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami
niezbędnymi do otrzymania pozwolenia na budowę - w liczbie 6 egzemplarzy;
b) projekty budowlano-wykonawcze instalacji wszystkich niezbędnych branż, w tym instalacji:
a. ciepłej wody użytkowej,
b. zimnej wody i kanalizacji,
c. elektrycznej i oświetlenia awaryjnego,
d. teletechnicznej i komputerowej,
e. gazów medycznych (sprężonego powietrza med., próżni, tlenu med.);
f. wentylacji;
— wszystkie w liczbie 6 egzemplarzy.
c) projekt radiologicznych osłon stałych – w liczbie 6 egzemplarzy;
d) projekt technologii medycznej – w liczbie 6 egzemplarzy;
e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż i rodzajów robót,
opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072), uwzględniające rodzaje robót
budowlanych oraz nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień – w liczbie po 6 egzemplarzy;
f) przedmiary robót, będące podstawą do sporządzenia ofert przetargowych przez Wykonawców – w liczbie 6
egzemplarzy;
g) kosztorysy inwestorskie opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004
r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389), zawierające wszystkie wyszczególnione w par. 7
rozporządzenia pozycje w tym:
1. założenia wyjściowe do kosztorysowania robót, przez które należy rozumieć dane techniczne technologiczne
i organizacyjne nie określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych, a mające wpływ na wysokość wartości kosztorysowej robót budowlanych;
2. przedmiary robót będące podstawą do sporządzenia kosztorysów inwestorskich, przez które należy rozumieć
opracowania zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem
ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen
jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych;
— w liczbie 3 egzemplarzy.
h) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich branż, która będzie podstawą
do opracowania projektu BIOZ – w liczbie 6 egzemplarzy.
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i) zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) - w ilości 3 egzemplarzy.
3.6 Komplet dokumentacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie papierowej w ww. ilościach
egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej na płytach CD w użytecznej formie, uzgodnionej z Zamawiającym, do
wykorzystania przy zlecaniu wykonawstwa projektu - w 2 egzemplarzach.
3.7 Wykonawca uzyska dla dokumentacji projektowo-kosztorysowej wszystkie konieczne do jej realizacji
zgody oraz zezwolenia wymagane przez przepisy budowlane i sanitarne wydane przez organy uprawnione do
zatwierdzania i opiniowania projektów, a w szczególności:
— uprawnionego rzeczoznawcy ds. higieniczno-sanitarnych,
— uprawnionego rzeczoznawcy ds. BHP,
— uprawnionego rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpożarowej,
— uprawnionego rzeczoznawcy ds. higieny radiologicznej.
Koszty wykonania ww. obowiązków w całości pokrywa Wykonawca.
3.8 Przekazana dokumentacja będzie wewnętrznie skoordynowana technicznie i międzybranżowo oraz
kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń
rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z
przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu umowy. Posiadać
będzie oświadczenie Wykonawcy wymagane art. 20, ust. 7 ustawy Prawo budowlane, o zgodności projektu z
przepisami.
3.9 Wymagania szczególne dotyczące przedmiotu umowy:
1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zostać opracowana w takiej formie, aby umożliwić
inwestorowi etapową realizację zadania i częściowe oddawanie do użytkowania realizowanego obiektu.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do uwzględnienia lokalizacji i układu nowo zmodernizowanej instalacji
ciepłej wody użytkowej, wody zimnej i kanalizacji oraz centralnego ogrzewania.
3.10 Dokumentacja winna być wykonana przy zachowaniu przepisów zawartych w art. 29 ust. 3 ustawy Prawo
zamówień publicznych, który określa, że przedmiot zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub
nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu
towarzyszą wyrazy „lub równoważne” lub inne równoznaczne wyrazy.
3.11 Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w zakresie, o którym mowa w Ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm), który będzie obejmować
między innymi:
a) kontrolowanie w toku realizacji robót budowlanych zgodności rozwiązań technicznych, materiałowych i
użytkowych z dokumentacją projektową; w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę robót budowlanych,
w ofercie przetargowej, materiałów lub urządzeń równoważnych, tzn. o parametrach nie gorszych niż
przedstawione w zamawianej niniejszą umową dokumentacji projektowej – Wykonawca zobowiązuje się do
wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek Zamawiającego, pisemnej opinii na temat parametrów tych
materiałów lub urządzeń,
b) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie Wykonawcy robót budowlanych
wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót,
c) udział w naradach technicznych – przyjmuje się, że liczba pobytów projektanta(ów) na budowie wynikać
będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego
imieniu inspektora nadzoru, a w wyjątkowych sytuacjach przez kierownika budowy,
d) udział w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji,
e) weryfikacji dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji
projektowej w trakcie realizacji robót budowlanych.
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3.12 Szczegółowy zakres obowiązków wynikających z nadzoru autorskiego określa załącznik nr 3 do niniejszej
SIWZ (Wzór umowy). Nadzór autorski prowadzony będzie przez okres realizacji inwestycji.
3.13 Do obowiązków Wykonawcy należy również:
1. przed rozpoczęciem prac inwentaryzacyjnych i projektowych szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją
znajdującą się w posiadaniu Zamawiającego oraz dokładne oględziny obiektu (po zawarciu umowy);
2. formalne uzgodnienie materiałów przedprojektowych w zakresie rozwiązań funkcjonalnych (wstępnej
koncepcji) przed rozpoczęciem opracowywania dokumentacji oraz uwzględnienie, podczas opracowywania
projektu, wymogów Użytkownika i Zamawiającego, dotyczących przeznaczenia pomieszczeń;
3. konsultowanie z Zamawiającym na każdym etapie opracowywania dokumentacji, elementów dotyczących
istotnych, mających wpływ na koszty, rozwiązań funkcjonalnych, architektonicznych, konstrukcyjnych,
materiałowych - przy jednoczesnym założeniu, że zaproponowane rozwiązania i materiały zapewnią
minimalizację kosztów realizacji i eksploatacji,
4. w chwili rozpoczęcia realizacji projektu (ogłoszenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie robót budowlanych) udzielanie odpowiedzi pisemnej na ewentualne zapytania
w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze, licząc od dnia przekazania zapytania przez Zamawiającego; w
przypadku, gdy odpowiedź na zapytanie powodować będzie konieczność wprowadzenia zmian do dokumentacji
projektowej, Wykonawca wprowadzi te zmiany w terminie nieprzekraczającym 4 dni, uwzględniając je w
kosztorysie inwestorskim oraz przedmiarach robót (również w wersji elektronicznej);
5. w przypadku wątpliwości Zamawiającego dotyczących treści ofert złożonych w postępowaniu przetargowym
na wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową sporządzoną przez Wykonawcę,
Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnej konsultacji i udzielenia stosownych wyjaśnień.
3.14 Szczegółowy zakres opracowania oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa załącznik nr 3 (Wzór
umowy) do niniejszej SIWZ
III.Termin realizacji zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia w podziale na zadania:
Zadanie nr 1 – maksymalnie 75 dni od daty zawarcia umowy;
Zadanie nr 2 – maksymalnie 75 dni od daty zawarcia umowy;
Zadanie nr 3 – maksymalnie 75 dni od daty zawarcia umowy;

II.2.2) Opcje:
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:

Okres w dniach: 75 (od udzielenia zmówienia).

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI
CZĘŚĆ nr 1

NAZWA: Zadanie nr 1

1) KRÓTKI OPIS:
Część 1 - Zadanie nr 1.
1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w ramach zadania pn. Projekty budowlane i przebudowa
oddziałów szpitalnych przy ul. Zegadłowicza 3 i Szpitalnej, kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
przebudowy, modernizacji i adaptacji pomieszczeń 2 piętra segmentu C obiektu nr II przy ul. Zegadłowicza
z przeznaczeniem na lokalizację Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej SP ZZOZ Szpital Miejski w
Sosnowcu.
Powierzchnia ok. 1100 m2.
Kod CPV 71000000-8, 71220000-6, 71240000-2, 71245000-7, 71247000-1.
1.2 Przedmiot zamówienia obejmuje również:
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a) przeprowadzenie inwentaryzacji w części objętej dokumentacją projektową,
b) uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń, decyzji i uzgodnień (bez pozwolenia na budowę),
c) pełnienie nadzoru autorskiego przez wykonawcę projektu.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
71000000, 71220000, 71240000, 71245000, 71247000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU

TRWANIA ZAMÓWIENIA:
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 2

NAZWA: Zadanie nr 2

1) KRÓTKI OPIS:
Część 2 - Zadanie nr 2.
2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w ramach zadania pn. Projekty budowlane i przebudowa
oddziałów szpitalnych przy ul. Zegadłowicza 3 i Szpitalnej, kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
przebudowy, modernizacji i adaptacji pomieszczeń 3 piętra segmentu A obiektu nr II przy ul. Zegadłowicza z
przeznaczeniem na lokalizację Oddziałów Otolaryngologii i Urologii SP ZZOZ Szpital Miejski w Sosnowcu.
Powierzchnia ok. 1100 m2.
Kod CPV 71000000-8, 71220000-6, 71240000-2, 71245000-7, 71247000-1.
2.2 Przedmiot zamówienia obejmuje również:
a) przeprowadzenie inwentaryzacji w części objętej dokumentacją projektową,
b) uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń, decyzji i uzgodnień (bez pozwolenia na budowę),
c) pełnienie nadzoru autorskiego przez wykonawcę projektu.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
71000000, 71220000, 71240000, 71245000, 71247000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU

TRWANIA ZAMÓWIENIA:
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 3

NAZWA: Zadanie nr 3

1) KRÓTKI OPIS:
Część 3 - Zadanie nr 3.
3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w ramach zadania pn. Projekty budowlane i przebudowa
oddziałów szpitalnych przy ul. Zegadłowicza 3 i Szpitalnej, kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
przebudowy, modernizacji i adaptacji pomieszczeń 2 piętra segmentu B obiektu nr II przy ul. Zegadłowicza z
przeznaczeniem na lokalizację Działu Diagnostyki Obrazowej.
Powierzchnia ok. 700 m2.
Kod CPV 71000000-8, 71220000-6, 71240000-2, 71245000-7, 71247000-1.
3.2 Przedmiot zamówienia obejmuje również:
a) przeprowadzenie inwentaryzacji w części objętej dokumentacją projektową,
b) uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń, decyzji i uzgodnień (bez pozwolenia na budowę),
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c) pełnienie nadzoru autorskiego przez wykonawcę projektu.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
71000000, 71220000, 71240000, 71245000, 71247000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU

TRWANIA ZAMÓWIENIA:
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Wymagania dotyczące wadium.
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
— 3 500,00 zł dla Zadania nr 1,
— 3 500,00 zł dla Zadania nr 2,
— 2 500,00 zł dla Zadania nr 3.
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
nr ZZP-0022-58/09 na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Projekty budowlane
i przebudowa oddziałów szpitalnych przy ul. Zegadłowicza 3 i Szpitalnej Przystępujemy do Zadania nr
……………………”.
3.Wadium może być wnoszone w formie:
a) pieniądza,
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 Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1. Zaleca się aby kserokopia gwarancji lub
poręczenia była dołączona do oferty. Warunki zwrotu lub zatrzymania wadium przez Zamawiającego określają
przepisy art. 46 Prawa zamówień publicznych.

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Płatność wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia do 30 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury VAT.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
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. Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2
i 3 Prawa zamówień publicznych mogą być spełnione przez jednego z Wykonawców lub Wykonawców łącznie.
Pozostałe warunki dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców.
W przypadku spółki cywilnej nie zarejestrowanej w KRS, należy dołączyć do oferty umowę spółki.
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6. Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu ujawnione we
właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.
7. Wypełnione czytelnie, podpisane i opieczętowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy :
— formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,
— formularz oświadczeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,
— wykaz zrealizowanych usług wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ,
— wykaz osób wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub

handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu potwierdzenia, że
Wykonawcy posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, należy
przedłożyć następujące dokumenty:
1.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz z właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
1.3. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.4. 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 wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
1.5. złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast
dokumentów wymienionych:
— w pkt 1.1, 1.2, 1.4, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że.
1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
3. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub 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.
W pkt 1.3 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą.
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Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
Dokumenty, o których mowa powyżej muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonych za
zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty sporządzone
w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
— Dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
stosuje się odpowiednio § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą
być składane (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.).

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia, że
Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy:
1. przedłożyć polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej na kwotę minimum 250 000,00 [PLN. W przypadku polisy zawartej na krótszy okres, Zamawiający
wymaga by była ona ważna przynajmniej na dzień składania ofert. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany
jest do oferty załączyć zobowiązanie do przedłużenia ważności polisy na cały okres realizacji przedmiotu
zamówienia.
2. złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.

III.2.3) Zdolność techniczna:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W celu potwierdzenia, że Wykonawcy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy:
1 przedłożyć wykaz wykonanych usług przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, z podaniem wartości, daty i miejsca wykonania wraz
z dołączonymi dokumentami, potwierdzającymi należyte ich wykonanie:
— dla Zadania nr 1 – minimum jeden zrealizowany projekt dla obiektu służby zdrowia zawierającego oddziały
szpitalne o wartości brutto min. 230 000,00 zł,
— dla Zadania nr 2 - minimum jeden zrealizowany projekt dla obiektu służby zdrowia zawierającego oddziały
szpitalne o wartości brutto min. 230 000,00 zł,
— dla Zadania nr 3 - minimum jeden zrealizowany projekt dla obiektu służby zdrowia zawierającego pracownie
diagnostyki obrazowej o wartości brutto min. 150 000,00 zł.
2 przedłożyć wykaz osób (projektantów) Wykonawcy odpowiedzialnych za realizację zamówienia (według
załącznika nr 5 do SIWZ ).
3 przedłożyć uprawnienia projektantów do wykonania dokumentacji projektowych
4 przedłożyć zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego dla osób, które będą pełnić funkcje
projektantów, potwierdzające przynależność do izby oraz posiadanie aktualnego, wymaganego ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej.
5 złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone:
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
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III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:
Tak.
Tak.
Ustawa z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z późn. zm),
Rozporządzenie Ministra Transpostu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578).

III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za
wykonanie usługi:
Tak.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
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:

Najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

ZZP-2200-58/09.

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 18.9.2009.
Dokumenty odpłatne: nie.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
18.9.2009 - 10:00.

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:
IV.3.6) Język(i), 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:
Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data: 18.9.2009 - 10:30.
Miejsce: ZZOZ Szpital Miejski Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, Sala konferencyjna IIIp.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW

WSPÓLNOTOWYCH:
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VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Urząd Zamówień Publicznych, Al. J. Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa, PL-00-582  Warszawa. URL:
www.uzp.pl.

VI.4.2) Składanie odwołań:
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

7.8.2009.

www.uzp.pl

