
Sosnowiec: USŁUGA PROJEKTOWA pn: Opracowanie koncep cji oraz 

wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo koszto rysowej 

dotycz ącej przebudowy pomieszcze ń; trzeciego pi ętra Segmentu C dla 

potrzeb Oddziału Chirurgii ogólnej z Otolaryngologi ą Sosnowieckiego 

Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. Sosnowiec w lokaliza cji: Sosnowiec ul. 

Zegadłowicza 3 wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia  na budow ę 

Numer ogłoszenia: 52714 - 2014; data zamieszczenia:  14.02.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

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

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

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

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

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  USŁUGA PROJEKTOWA pn: Opracowanie 

koncepcji oraz wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej przebudowy 

pomieszczeń; trzeciego piętra Segmentu C dla potrzeb Oddziału Chirurgii ogólnej z Otolaryngologią 

Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. Sosnowiec w lokalizacji: Sosnowiec ul. Zegadłowicza 3 wraz z 

uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  2. Informacje szczegółowe dla 

realizacji przedmiotu zamówienia: charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu zawarte są w 

Programie funkcjonalno uŜytkowym, który jest Załącznikiem nr 6 do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia 

obejmuje: 1. Projekt budowlany wykonawczy (przebudowy pomieszczeń) 2. Projekt konstrukcji. 3. Projekt 

instalacji elektrycznych oświetlenia i gniazd. 4. Projekty instalacji elektrycznych niskoprądowych: 

teletechnicznej, komputerowej, przyzywowej, p.poŜ. (SAP). 5. Projekty instalacji sanitarnych: wodno-

kanalizacyjnej, c.o. 6. Projekty instalacji: wentylacji mechanicznej, gazów medycznych (tlen, powietrze, 

próŜnia). 7. Projekty: technologii medycznej, wyposaŜenia wnętrz. 8. Kosztorysy, przedmiary, specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót (odrębne dla kaŜdego projektu). 9. Uzgodnienia branŜowe 10. 

Informacja BIOZ. 11. Uzyskanie pozwolenia na budowę 12. Nadzór autorski. 4. Przedmiot zamówienia 

obejmuje równieŜ: 1. Wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego do celów projektowych. 2. Wykonanie 

wszystkich niezbędnych badań i opracowań, uzyskanie warunków technicznych, opinii i sprawdzeń 

niezbędnych do złoŜenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 3. Koncepcja funkcjonalno - 

przestrzenna. 4. Przygotowanie kompletnego wniosku i uczestnictwo w procedurze o wydanie decyzji o 

pozwoleniu na budowę zgodnie z Prawem Budowlanym oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. 5. 

Sprawowanie nadzoru autorskiego.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 71.22.00.00-6, 71.24.50.00-7, 71.24.80.00-8. 
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II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 75. 

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

III.2) ZALICZKI  

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 Ŝeli przepisy prawa 

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

złoŜyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

- wykaz wykonanych głównych usług projektowych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych równieŜ wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 

wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie - co 

najmniej 3 zamówienia usługi projektowania w obiektach słuŜby zdrowia, kaŜde o wartości minimum 

140 000,00 zł brutto. 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

wykaz osób (projektantów), którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacją na temat ich doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zmówienia a takŜe zakres wykonywanych przez nie 

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

wykaz osób (projektantów), którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacją na temat ich doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zmówienia a takŜe zakres wykonywanych przez nie 

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

złoŜyć 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 spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale Ŝy przedło Ŝyć: 

� potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub 

licencje;  

Page 2 of 4

2014-02-14file://C:\Documents and Settings\ekwasnicka\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\TTOHFVQW\...



� wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, 

głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 

na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały 

wykonane lub są wykonywane naleŜycie;  

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

przedło Ŝyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

� aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli 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, Ŝe: 

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

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej 

� lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy 

kapitałowej;  

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: najniŜsza cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

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

której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w umowie w przypadku, gdy: 1) ze względu na zmianę 

przepisów lub obowiązek wykonania dodatkowych badań, opracowań lub uzgodnień zachodzi konieczność 

wydłuŜenia terminu realizacji przedmiotu umowy; 2) konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z 

okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  w Sosnowieckim Szpitalu 

Miejskim sp. z o.o. w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, Dział Zamówień Publicznych. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  26.02.2014 

godzina 10:00, miejsce: w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o. w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. 

Szpitalna 1, Kancelaria III piętro. 

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

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

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu 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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