
Sosnowiec: Roboty budowlane zwi ązane z przebudow ą, modernizacj ą i 

adaptacj ą pomieszcze ń II piętra segmentu C Szpitala przy ul. 

Zegadłowicza 3 z przeznaczeniem na lokalizacj ę oddziału chirurgii 

urazowo-ortopedycznej  

Numer ogłoszenia: 135117 - 2011; data zamieszczenia : 11.05.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu , ul. Szpitalna 1, 41-219 

Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 32 41 30 111, faks 32 41 30 112. 

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

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

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Roboty budowlane związane z przebudową, 

modernizacją i adaptacją pomieszczeń II piętra segmentu C Szpitala przy ul. Zegadłowicza 3 z 

przeznaczeniem na lokalizację oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia są 

roboty budowlane związane z przebudową, modernizacją i adaptacją pomieszczeń II piętra segmentu C 

Szpitala przy ul. Zegadłowicza 3 z przeznaczeniem na lokalizację oddziału chirurgii urazowo-ortopedyczne. 

Szczegółowy zakres robót objętych umową określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wyszczególnione, które stanowią załącznik do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie wynikające z dokumentacji 

projektowej. Szczegółowy opis przedmiotu stanowiącego wyposażenie zawiera załącznik nr 8 do SIWZ. 

Dokumentacja projektowa zawiera: a) projekty: 1. architektury - projekt budowlany wykonawczy, konstrukcji, 

2. instalacje sanitarne - projekt wykonawczy, 3. instalacji elektroenergetyczne - projekt budowlano- 

wykonawczy, 4. instalacje niskoprądowe - projekt budowlano-wykonawczy; b) specyfikacje: 1. specyfikację 

techniczną wykonania i odbioru robót - część budowlana, 2. specyfikację techniczną wykonania i odbioru 

robót - część instalacyjna, 3. specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót - część instalacyjna 

elektryczna, 4. specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót - część instalacyjna niskoprądowa; c) 

przedmiary robót.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  tak. 

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących   

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

ustawy Pzp do 50% zamówienia podstawowego w zakresie wykonywania prac remontowo-budowlanych 

związanych z budową i przebudową budynków szpitalnych w tym oddziałów szpitalnych wraz z 

przynależną infrastrukturą i wyposażeniem. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.22.40.00-9, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 
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II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 5. 

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

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 94 460,00zł (słownie: 

sto piętnaście tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach 

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest 

zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) 

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DzU z 2007 r. nr 42, poz. 275 ze zm.). 

III.2) ZALICZKI  

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

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

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

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

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Wykonawcy składają oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ. 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Wykonawcy składają oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ oraz - należy wykazać, że 

Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną 

robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o 

wartości nie mniejszej niż 3 500 000,00zł brutto. Zamawiający dokona oceny spełniania tego 

warunku na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę wykazu wykonanych robót. W wykazie 

należy podać wartości, daty i miejsca wykonania robót wraz z dołączonymi dokumentami, 

potwierdzającymi należyte ich wykonanie. 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Wykonawcy składają oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Wykonawcy składają oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ oraz - należy wykazać, że 

Wykonawca dysponuje osobami, które będą pełnić funkcję kierowników robót, posiadającymi 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń określone przepisami prawa 

budowlanego w specjalnościach: - instalacyjnej w zakresie sieci gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych, - konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z ustawą Prawo budowlane i 

Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie z dnia 28 kwietnia 2006 r. Zamawiający dokona oceny spełniania 

tego warunku na podstawie: a) przedłożonego przez Wykonawcę dokumentu tj. wykazu osób, które 

będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia o kwalifikacjach, doświadczeniu zawodowym i 
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uprawnieniach określonych w rozdziale IV punkt 1b niniejszej specyfikacji, sporządzony przez 

wykonawcę według załącznika nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykaz musi 

zawierać: - imię i nazwisko osoby, - opis doświadczenia zawodowego osób zgodnie z wymaganiami 

określonymi w rozdziale IV punkt 1b specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odpowiednio dla 

pełnionej funkcji; musi zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia pełnienia przedmiotowej funkcji; 

opis doświadczenia zawodowego może zostać dołączony do oferty przetargowej jako odrębny 

dokument - w takim przypadku w tabeli należy wpisać nazwę załącznika i numer strony oferty, na 

której ten opis został załączony, - numer uprawnień wraz z ich szczegółowym zakresem i nazwą 

organu, który je wydał, 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Wykonawcy składają oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ 

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

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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

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

ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale ży 

przedło żyć: 

� wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 

wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone  

� wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez 

nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  

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

należy przedło żyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

� aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w 

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

� wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu 

na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, 

przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla 

wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, 
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że: 

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

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI 

LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym 

wymaganiom należy przedłożyć: 

� zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane 

produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym  

� inne dokumenty 

katalogi oferowanego sprzętu lub inne dokumenty w języku polskim zawierające szczegółowy opis 

sprzętu medycznego 

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Wprowadzone zmiany mogą dotyczyć 

umówionego terminu wykonania zamówienia: a) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji 

projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, b) z powodu 

wystąpienia dodatkowych robót, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy, c) działania siły 

wyższej, zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności klęski żywiołowe, warunki 

atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, 

dokonywanie odbiorów, brak możliwości dojazdu do obiektu, d) z powodu opóźnienia przez Zamawiającego 

przekazania terenu budowy w terminach określonych w §5 ust.1, e) okoliczności, których nie można było 

przewidzieć. 3. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów, Wykonawca winien 

poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy. 4. Zmiany będące 

następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego w szczególności: a) wstrzymanie robót przez 

zamawiającego z przyczyn nie dotyczących Wykonawcy, b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia 

zmian w dokumentacji projektowej, c) przekazanie placu budowy z opóźnieniem. d) przyczyn zależnych od 

Zamawiającego np. opóźnienie w przekazaniu frontu robót, czasowe przerwanie prac z uwagi na konieczność 

koordynacji robót z innymi zadaniami inwestycyjnymi prowadzonymi w obiekcie przy ul. Zegadłowicza 3; e) 

zmiany będące następstwem działania organów administracji tj.: przyczyny zewnętrzne niezależne od 
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zamawiającego i wykonawcy skutkujące niemożliwością uzyskania stosownych decyzji, zezwoleń, uzgodnień 

itp. - mogą spowodować, że termin wykonania umowy ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny 

do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak jak o okres trwania tych 

okoliczności. Ciężar udowodnienia faktu w takim układzie spoczywa na wykonawcy przedmiotowego 

zamówienia. 5. Zmiany osobowe: 5.1.Zmiana osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot 

umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa 

w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także w SIWZ. Wykonawca może dokonać zmiany osób 

przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią zgodą zamawiającego w przypadkach: a) zdarzeń losowych 

osób, b) nie wywiązywania się osób z obowiązków wynikających z umowy, c) z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy. 5.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany inspektora nadzoru w trakcie realizacji zadania, 

z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub z przyczyn losowych. 6. Dopuszcza się zmianę 

wynagrodzenia w następujących przypadkach: a) wystąpienia robót dodatkowych i rozwiązań zamiennych o 

których mowa w §12 umowy, b) zmniejszenia bądź zwiększenia ilości robót wynikających z rzeczywistych 

obmiarów, które spowodują zmianę wartości umowy, c) zmiany technologii robót, która spowoduje zmianę 

ceny, a cena ta będzie korzystna dla Zamawiającego. d) ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Wszelkie 

zmiany z wyłączeniem pkt.6d i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 

pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w 

granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wyklucza się takie zmiany 

umowy, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność takich zmian wynika z 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  www.szpital.sosnowiec.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Na wniosek Wykonawcy 

Zamawiający przekaże w terminie 5 dni Specyfikację. Opłata za SIWZ w formie papierowej wynosi 450,00 

złotych. SIWZ dostępna pod adresem szpitala Dział zamówień publicznych... 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  03.06.2011 

godzina 10:00, miejsce: Oferty należy złożyć w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu, 

41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, Sekretariat III piętro. 

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

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

Europejskiej:  Zamówienie realizowane jest w ramach dotacji Gminy dla zadania pn: Projekty budowlane i 

przebudowa budynków szpitalnych w tym oddziałów szpitalnych wraz z przynależną infrastrukturą i 

wyposażeniem przy ul. Zegadłowicza 3 i Szpitalnej 1 - realizacja w etapach. 

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

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

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

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