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Przebudowa układu zasilania budynków szpitala szpitala przy ul. Zegadłowicza 3 w
energię elektryczną

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg  Faks (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ
PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w
pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych
terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności
zamówienia.

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Oficjalna nazwa: SP ZZOZ Szpital Miejski w Sosnowcu

Adres pocztowy: ul. Szpitalna 1

Miejscowość: Sosnowiec Kod
pocztowy:

41-219

Kraj: Polska

Punkt
kontaktowy:

Tel.: +48322964298

Osoba do
kontaktów:

E-mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl Faks: +48322635719

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): www.szpital.sosnowiec.pl

Adres profilu nabywcy (URL):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Instytucja zamawiająca (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE)
Podmiot zamawiający (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE – Zamówienia
sektorowe)

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przebudowa układu zasilania budynków szpitala szpitala przy ul. Zegadłowicza 3 w energię elektryczną

II.1.2) Krôtki opis (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące przebudowę układu zasilania budynków szpitala
przy ul. Zegadłowicza 3 w energię elektryczną, w sposób spełniający wymagania rozporządzenia MZ z
10.11.2006r., obejmujący modernizację rezerwowego źródła zasilania – agregat, rozdzielnie nn w tym rozdzielnie
400/230V – w oparciu o dokumentację projektową.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wykonać:
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45262310-7 Zbrojenie
45410000-4 Tynkowanie
45262300-4 Betonowanie
45442100-8 Roboty malarskie
48329000-0 Systemy Obrazowania i Archiwizowania
51111200-5 Usługi instalowania generatorów
2. Wymagania techniczne oraz wszystkie szczegóły dotyczące wykonania robót określają projekt budowlano-
wykonawczy (załącznik nr 4.1 do SIWZ), projekt budowlany (Przyłącze energetyczne, załącznik nr 4.2 do SIWZ),
projekt budowlany (architektura, załącznik nr 4.3 do SIWZ) oraz szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru
robót budowlanych (STWiORB), które stanowią załącznik nr 5 do SIWZ.
3. Szczegółowy zakres rzeczowo-ilościowy robót przedłożony jest w przedmiarach robót
(dla I etapu - k1, k2, k3, k4, k5, k6; dla II etapu - Budowa głównych linii zasilających), które stanowią załącznik
nr 5 do niniejszej SIWZ.
4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1, pkt. 6 ustawy Pzp.
w wysokości nie większej niż 20% zamówienia podstawowego.
5. Termin płatności: do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego oryginału
faktury.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 45315700

Dodatkowe przedmioty 45314200

45310000

45111200

45262310

45410000

45262300

45442100

48329000

51111200
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SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający (podano
w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy)
ZZP-2200-81/09

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną (jeżeli są
znane):
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez:

SIMAP
OJS eSender

Login: ENOTICES_szpital_sc

Dane referencyjne ogłoszenia: 2009-136063 (rok i numer dokumentu)

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy)

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2009/S
226-324226

z dnia
24/11/2009

(dd/mm/rrrr)

IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/11/2009 (dd/mm/rrrr)
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SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Postępowanie o udzielenie zamówienia została przerwane.
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne.
Zamówienia nie udzielono.

Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.

Wszystkich części
Jednej lub więcej części

VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA
(o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze
podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia)

VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi
informacjami.

Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
W obu przypadkach

VI.3.2) Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

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
robót przez Wykonawcę w
okresie ostatnich 5 lat przed
dniem wszczęcia

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
robót przez Wykonawcę w
okresie ostatnich 5 lat przed
dniem wszczęcia
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie,
odpowiadające swoim rodzajem
i wartością przedmiotowi
zamówienia – maksymalnie 2
roboty budowlane o
łącznej wartości mnie mniejszej
niż 2 500 000,00 PLN tj.
zamówienie w zakresie budowy/
przebudowy układu
zasilania w energię elektryczną.
Poprzez wartość odpowiadającą
przedmiotowi zamówienia
rozumie się
realizację zamówienia na rzecz
jednego Zamawiającego.
W wykazie należy podać
wartości, daty i miejsca
wykonania robót wraz z
dołączonymi dokumentami,
potwierdzającymi należyte ich
wykonanie (według załącznika nr
8 do SIWZ).
2. przedłożyć wykaz osób
(kadry kierowniczej) Wykonawcy
odpowiedzialnych za realizację
zamówienia (według
załącznika nr 9 do SIWZ);
3. przedłożyć uprawnienia dla
osób, które będą pełnić funkcje
kierownicze:
— uprawnienia konstrukcyjno-
budowlane, instalacyjne-
elektryczne do 20kW.
4. przedłożyć zaświadczenia
z właściwej izby samorządu
zawodowego dla osób, które
będą pełnić funkcje
kierownicze, potwierdzające
przynależność do izby
oraz posiadanie aktualnego,
wymaganego ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej.
5. złożyć oświadczenie według
załącznika nr 2 do SIWZ.

postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie,
odpowiadające swoim rodzajem
i wartością przedmiotowi
zamówienia – maksymalnie 2
roboty budowlane o
łącznej wartości mnie mniejszej
niż 2 500 000,00 PLN tj.
zamówienie w zakresie budowy/
przebudowy układu
zasilania w energię elektryczną.
W wykazie należy podać
wartości, daty i miejsca
wykonania robót wraz z
dołączonymi dokumentami,
potwierdzającymi należyte ich
wykonanie (według załącznika nr
8 do SIWZ).
2. przedłożyć wykaz osób
(kadry kierowniczej) Wykonawcy
odpowiedzialnych za realizację
zamówienia (według
załącznika nr 9 do SIWZ);
3. przedłożyć uprawnienia dla
osób, które będą pełnić funkcje
kierownicze:
— uprawnienia konstrukcyjno-
budowlane, instalacyjne-
elektryczne do 20kW.
4. przedłożyć zaświadczenia
z właściwej izby samorządu
zawodowego dla osób, które
będą pełnić funkcje
kierownicze, potwierdzające
przynależność do izby
oraz posiadanie aktualnego,
wymaganego ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej.
5. złożyć oświadczenie według
załącznika nr 2 do SIWZ.

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i
dokumentów dodatkowych lub dokumentu
opisowego:

Termin składania wniosków
dotyczących uzyskania
dokumentów lub dostępu do
dokumentów: 30.12.2009 -
10:00.
Dokumenty odpłatne:
Podać cenę: 800,00 PLN.
Warunki i sposób płatności: Za
zaliczeniem pocztowym.

Termin składania wniosków
dotyczących uzyskania
dokumentów lub dostępu do
dokumentów: 05.03.2010 -
10:00.
Dokumenty odpłatne:
Podać cenę: 800,00 PLN.
Warunki i sposób płatności: Za
zaliczeniem pocztowym.
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

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

5.1.2010 - 10:00. 05.03.2010 - 10:00.

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: Data: 5.1.2010 - 10:30. Data: 05.03.2010 - 10:30.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Zamiast: Powinno być:Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty: (dd/mm/rrrr) (gg:mm) (dd/mm/rrrr) (gg:mm)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

05/01/2010 10:00 05/03/2010 10:00

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 05/01/2010 10:30 05/03/2010 10:30
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VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod
pocztowy:

Kraj:

Punkt
kontaktowy:

Tel.:

Osoba do
kontaktów:

E-mail: Faks:

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

Adres profilu nabywcy (URL):

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym należy dodać tekst Tekst do dodania
_____ _____

VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jeżeli dotyczy)

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
09/02/2010  (dd/mm/rrrr)
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