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Sosnowiec: Modernizacja dźwigu osobowego
Numer ogłoszenia: 196930 - 2011; data zamieszczenia: 13.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
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 zamawiającego: www.szpital.sosnowiec.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja dźwigu osobowego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia
obejmuje modernizację dźwigu o nr fabrycznym A-5786/1980 , nr ewidencyjnym 3105001707, celem
dostosowania do wymagań określonych Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 30 października
2002r. w zakresie uŜytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191 poz. 1596 z późn.
zm). Szczegółowy zakres robót objętych umową określa program funkcjonalno-uŜytkowy, stanowiący
załącznik nr 6 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Winda znajduje się w
pawilonie A Szpitala Miejskiego w Sosnowcu, zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 1. Winda przeznaczona
jest do przewoŜenia pacjentów. Rok produkcji windy: 1980, udźwig - 1000kg, liczba przystanków - 2. 3.
Zakres prac związanych z modernizacją windy: - wizja lokalna - przed złoŜeniem oferty wymagane jest
dokonanie wizji lokalnej w budynku przy ul. Szpitalnej w celu zapoznania się z istniejącym stanem
technicznym modernizowanej windy .Wizja przeprowadzona zostanie przy udziale przedstawiciela
Zamawiającego. Z dokonanej wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół przy udziale Zamawiającego demontaŜ aparatury sterowej przekaźnikowej; - demontaŜ okablowania; - demontaŜ napędu drzwi
kabinowych ; - dostawa i montaŜ kompletnej tablicy sterowej mikroprocesorowej dla 2 przystanków ; dostawa i montaŜ nowych kabli zwisowych - 70 m ; - montaŜ napędu drzwi kabinowych ; - montaŜ kaset
wezwań z piętrowzywaczem - 2 szt.; - montaŜ fotokomórki drzwi szybowych i kabinowych ; - montaŜ
wyłącznika stop w podszybiu - 2 szt.; - montaŜ kasety dyspozycji w kabinie - 1 szt.; - montaŜ kasety jazd
rewizyjnych na kabinie - 1 szt.; - montaŜ kurtyny świetlnej - 1 szt.; - montaŜ drabinki w podszybiu - 1 szt.; -

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&p... 2011-07-13

Page 2 of 5

wykonanie oświetlenia szybu - 6 opraw ; - poprawienie oświetlenia maszynowni dźwigu - dodatkowa 1
oprawa 2*36W ; - wykonanie niezbędnych prac naprawczych budowlanych ( w tym malowanie
maszynowni ); - wykonanie dokumentacji dla potrzeb UDT; - wykonanie pomiarów elektrycznych; przekazanie zdemontowanych materiałów i urządzeń Zamawiającemu. - odbiór techniczny dźwigu przez
UDT mający na celu dopuszczenie dźwigów do eksploatacji; - protokolarne przekazanie dźwigu
Zamawiającemu do eksploatacji wraz z kompletem: atestów, certyfikatów, protokołów pomiarów
elektrycznych przewidzianych aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; UWAGA! Zamawiający ustala
zebranie Wykonawców w dniu 18.07.2011r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Szpitalnej 1
(Dział Realizacji Remontów i Utrzymania Ruchu Infrastruktury Technicznej) tj. przeprowadzenia wizji
lokalnej w celu zapoznania się z istniejącym stanem technicznym modernizowanej windy lub na wniosek
Wykonawców w innym terminie nie późniejszym jednak niŜ na 6 dni przed datą otwarcia ofert. Termin inny
niŜ wskazany wyŜej zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w informacjach
dotyczących przedmiotowego postępowania. Termin realizacji zamówienia do 60 dni od daty zawarcia
umowy. Za termin zakończenia uwaŜać się będzie termin dokonany po odbiorze przez Urząd Dozoru
Technicznego.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.51.40-0, 42.41.61.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- złoŜyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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- złoŜyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ, - naleŜy wykazać w okresie ostatnich 5
lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie wykonanie roboty budowlanej polegającą na budowie lub
przebudowie budynku uŜyteczności publicznej, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale
IV pkt. 1b. Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie przedłoŜonego
przez Wykonawcę wykazu wykonanych robót. W wykazie naleŜy podać wartości, daty i miejsca
wykonania robót wraz z dołączonymi dokumentami, potwierdzającymi naleŜyte ich wykonanie.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- złoŜyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- złoŜyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- złoŜyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 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 wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, naleŜy
przedłoŜyć:
 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 jeŜeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe roboty zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają

wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
naleŜy przedłoŜyć:
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
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wystawiony nie wcześniej niŜ 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 takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla
wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
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.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
- formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. - formularz oświadczeń wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. - formularz - wykaz wykonanych robót wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 4 do SIWZ.
III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u
których ponad 50 % pracowników stanowią 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: najniŜsza cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
4. Wykonawca ma prawo do Ŝądania przedłuŜenia terminu umownego, jeŜeli niedotrzymanie pierwotnego
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terminu umownego stanowi konsekwencję: a) okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć, b)
przyczyn zaleŜnych od Zamawiającego, c) działania siły wyŜszej. Wartość umowy moŜe ulec zmianie w
przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.szpital.sosnowiec.pl zakładka zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Dział Zamówień
Publicznych i Zawierania Umów Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego, 41-219 Sosnowiec, ul.
Szpitalna 1..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2011
godzina 11:00, miejsce: Oferty naleŜy złoŜyć w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu,
41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, Sekretariat III piętro.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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