
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

www.szpital.sosnowiec.pl 

 

Sosnowiec: usługa wykonania kompleksowego projektu rewaloryzacji 

parku zabytkowego przy ul. Szpitalnej 1 w Sosnowcu  

Numer ogłoszenia: 261790 - 2015; data zamieszczenia : 05.10.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

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 wykonania kompleksowego projektu 

rewaloryzacji parku zabytkowego przy ul. Szpitalnej 1 w Sosnowcu. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest 

usługa wykonania kompleksowego projektu rewaloryzacji parku zabytkowego przy ul. Szpitalnej 1 w 

Sosnowcu, na którą składają się.: 1) Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z projektem gospodarki 

drzewostanem w zakresie wycinki niezbędnej do odtworzenia historycznego wyglądu parku oraz 

ewentualnych koniecznych prac pielęgnacyjnych wraz z mapami. 2) Projekt koncepcyjny zieleni wraz ze 

szkicami i mapami - nasadzeń drzew, krzewów i bylin 3) Projekt wytyczenia alejek (ilość, długość, rodzaj) 

wraz ze szkicem i mapą, ze wskazaniem rodzaju akceptowalnych przez Śląskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków materiałów, z których mogą zostać wykonane alejki. 4) Projekt zabezpieczenia, 

zachowania i utrwalenie substancji zabytku - groty kamiennej i innych w przypadku ich wyodrębnienia 5) 

Projekt stabilizacji konstrukcyjnej części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym 

dla zachowania tego zabytku - grota kamienna i inne 6) Projekt koncepcyjny dokonania niezbędnych prac 

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
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budowlanych jak np. wyrównanie terenu, rozbiórki pustostanów i inne. 7) Projekt koncepcyjny ogrodzenia 

terenu parku wraz ze wskazaniem rodzaju ogrodzenia 8) Projekt koncepcyjny małej architektury. 9) Projekt 

koncepcyjny - Informacja o mediach i niezbędnej dla nich infrastrukturze Poszczególne projekty, szkice i 

mapy muszą postać w oparciu o materiały historyczne, archiwalne, w ścisłym uzgodnieniu z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków. Na etapie koncepcji projekt musi uzyskać pozytywną opinię Śląskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pielęgnacja drzewostanu w parku Zespołu pałacowo parkowego 

w Sosnowcu-Zagórzu, który objęty jest ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do rejestru zabytków 

decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr A/703/63 z dnia 12.06.1963 r. Park naleŜy do 

Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. i zgodnie z granicami działek, zajmuje obszar 5,57 ha.. 

II.1.5) 

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących   

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 71.24.20.00-6. 

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:  Zakończenie: 08.12.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 400,00 zł 

III.2) ZALICZKI  

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

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

warunek zostanie uznany za spełniony jeŜeli Wykonawca wykaŜe wykonanie usługi 

całościowego projektu rewaloryzacji parku zabytkowego za kwotę co najmniej 30 000,00 zł 

brutto, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. Przez usługi całościowego projektu 

rewaloryzacji parku zabytkowego Zamawiający rozumie prace projektowe, które wykonane 

zostały w celu rewitalizacji parku/ ogrodu zabytkowego, pod nadzorem Konserwatora Zabytków i 

zawierały projekt gospodarki drzewostanem, projekt wykonawczy zieleń, projekt remontu lub 

budowy dróg i alejek parkowych. Za zabytkowy park/ogród uznaje się park/ogród wpisany do 

 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
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rejestru zabytków lub kompleks zabytkowy wpisany do rejestru zabytków zawierający park/ogród. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

warunek ten zostanie spełniony, jeŜeli wykonawca wykaŜe, Ŝe jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z przedmiotem zamówienia na 

kwotę minimum 30 000,00zł. 

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 nawc ę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale Ŝy przedło Ŝyć: 

� 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;  

� opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia.  

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

naleŜy 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 siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczyposp olitej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 
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potwierdzaj ący, 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 dotycz ące przynale Ŝności 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;  

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ ĄCYCH, śE OFEROWANE DOSTAWY, 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ Ą OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi od powiadaj ą 

okre ślonym wymaganiom nale Ŝy przedło Ŝyć: 

� inne dokumenty  

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

1 - Cena - 90  

2 - Termin wykonania usługi - 10  

IV.2.2) 

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 Ŝna uzyska ć pod adresem:  Sosnowiecki Szpital 

Miejski sp. z o.o., ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, Dział Zamówień Publicznych. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  13.10.2015 

godzina 10:00, miejsce: Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, 

Kancelaria. 

 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 
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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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