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Sosnowiec: Opracowanie dokumentacji projektowej stacji wymienników ciepła i 
kotłowni gazowo olejowej dla potrzeb zasilania podstawowego i rezerwowego, 
budynków szpitalnych Szpitala Miejskiego w Sosnowcu położonych przy ul. 
Zegadłowicza 3 
Numer ogłoszenia: 18810 - 2009; data zamieszczenia: 05.02.2009 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 
Szpital Miejski w Sosnowcu , ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 0-32 
2964219, 3630479, faks 0-32 2964219. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.sosnowiec.pl 

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

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji 
projektowej stacji wymienników ciepła i kotłowni gazowo olejowej dla potrzeb zasilania 
podstawowego i rezerwowego, budynków szpitalnych Szpitala Miejskiego w Sosnowcu 
położonych przy ul. Zegadłowicza 3. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej stacji wymienników ciepła i 
kotłowni gazowo olejowej dla potrzeb zasilania podstawowego i rezerwowego, budynków 
szpitalnych Szpitala Miejskiego w Sosnowcu, zlokalizowanych przy ul. Zegadłowicza 3. 1.1. 
Opracowanie będzie wykonane w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące obiektów 
służby zdrowia oraz zapisy zamieszczone w Rozporządzeniu 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. z dnia 2 września 2004 r. Nr 202, poz. 2072) i będzie 
zawierać: a) projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi 
uzyskanie pozwolenia na realizację zadania, opracowany zgodnie z przepisami Prawa 
budowlanego i spełniający wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 
2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2003 r. 
Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.) - w liczbie 5 egzemplarzy, b) projekt wykonawczy w zakresie, 
o którym mowa w rozporządzeniu j/w - w liczbie 5 egzemplarzy, c) specyfikację techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowania 
zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i 
jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości 
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wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 
Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w w/w. rozporządzeniu. Specyfikacje 
winny uwzględniać rodzaje robót budowlanych oraz nazwy i kody Wspólnego Słownika 
Zamówień - w liczbie 2 egzemplarzy, d) przedmiary robót, przez które należy rozumieć 
opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności 
technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem liczby 
jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen 
jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych - w liczbie 5 egzemplarzy, e) 
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) - w liczbie 2 egzemplarzy, f) informację dotyczącą bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (BIOZ), która będzie podstawą do opracowania projektu BIOZ - w liczbie 
5 egzemplarzy. g) komplet dokumentacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie 
papierowej w ilościach egz. określonych powyżej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD - 
w 1 egzemplarzu. 1.2. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało uzyskanie wymaganych 
opinii, prawomocnych pozwoleń, sprawdzeń, uzgodnień, zatwierdzeń dokumentacji 
projektowej - wymaganych przepisami prawa w tym uzgodnienia z rzeczoznawcami i ochroną 
środowiska. 1.3. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania inwentaryzacji stanu 
istniejącego kotłowni. 1.4. 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) w chwili 
rozpoczęcia realizacji projektu (ogłoszenia postępowania przetargowego o udzielenie 
zamówienia na wykonanie robót budowlanych ) Wykonawca zobowiązany będzie do 
udzielenia odpowiedzi pisemnej na ewentualne zapytania w terminie do 2 dni roboczych, 
licząc od dnia przekazania zapytania przez Zamawiającego. W przypadku, gdy odpowiedź na 
pytania powodować będzie konieczność wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, 
Wykonawca wprowadzi te zmiany w terminie do 4 dni , uwzględniając je w przedmiarach 
robót i kosztorysie inwestorskim (również w wersji elektronicznej). b) czuwania w toku 
realizacji robót budowlanych nad zgodnością 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, c) 
uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania Wykonawcy robót 
budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót, d) udziału 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, 
e) udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze 
końcowym inwestycji, f) sporządzenia dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej 
wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji. 1.5. 
Nadzór autorski prowadzony będzie przez okres realizacji inwestycji. 1.6. Wykonawca będzie 
zobowiązany do aktualizacji kosztorysów inwestorskich w przypadku wszczęcia inwestycji w 
terminie przekraczającym 6 miesięcy od przekazania dokumentacji. Aktualizacja kosztorysów 
nastąpi odrębnym zleceniem. 1.7. Dokumentację należy opracować z zgodnie z wymogami 
określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. (Dz. U Nr 213 
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poz. 1568) w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i 
sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej z uwzględnieniem 
wykorzystania istniejących budowli i sieci wodociągowych oraz Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690). 1.8. 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. 1.9. Szczegółowy zakres opracowania oraz dodatkowe 
obowiązki Wykonawcy określa załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ (Wzór umowy). 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.00.00.00-8, 71.32.20.00-1, 
71.24.50.00-7, 71.24.80.00-8. 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w 
dniach: 45. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZ ĄCE ZAMÓW IENIA   

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU  

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 
Wykonawcy którzy: a) posiadają uprawnienie do wykonywania określonej 
działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień. b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub 
przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. c) znajdują się w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. d) nie podlegają 
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. e) posiadają 
uprawnienia, do wykonania dokumentacji projektowych, w specjalności budowlanej i 
instalacyjnej. f) posiadają zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego dla 
osób, które będą pełnić funkcje projektanta potwierdzające przynależność do izby oraz 
posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 2. Spełnienie 
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przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie oceniał na 
podstawie dokumentów i oświadczeń zawartych w ofercie, przy zastosowaniu reguły 
(spełnia_nie spełnia).  

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 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. 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 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. 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.). 2. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy posiadają niezbędną wiedzę i 
doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia należy: 2.1. przedłożyć wykaz wykonanych, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie 
ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających 
swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z 
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podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia 
dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie - co najmniej 
jedno zamówienie na kwotę 50 000 zł brutto, w zakresie projektowania źródeł ciepła 
(według załącznika nr 4 do SIWZ). 2.2. przedłożyć wykaz osób (projektantów ) 
Wykonawcy odpowiedzialnych za realizację zamówienia (według załącznika nr 5 do 
SIWZ ). 2.3. przedłożyć uprawnienia projektantów do wykonania dokumentacji 
projektowych. 2.4. 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. 2.5. złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do 
SIWZ. 3. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej 
i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy: - złożyć oświadczenie 
według załącznika nr 2 do SIWZ. 4. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy nie 
podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy: - 
złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do 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. 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. 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. Dokumenty o których mowa w pkt. 1 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. 
1, 2, 3, 4 sporządzone były zgodnie z załącznikami w pełnym brzmieniu. Tym samym 
zaleca się wypełnienie załączników nr 1, 2, 4 i 5 na drukach stanowiących załączniki 
do niniejszej SIWZ. 

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. 
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IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. 

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.szpital.sosnowiec.pl. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Oferty 
należy złożyć w SP ZZOZ Szpital Miejski w Sosnowcu, Sosnowiec, ul. Szpitalna 1. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  16.02.2009 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy złożyć w SP ZZOZ Szpital Miejski 
w Sosnowcu, Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, Sekretariat III piętro. 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

 
 


