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

www.szpital.sosnowiec.pl 

 

Sosnowiec: REMONT POMIESZCZE Ń KUCHNI SZPITALNEJ  

Numer ogłoszenia: 57665 - 2012; data zamieszczenia:  13.03.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

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 zamawiaj ącego:  www.szpital.sosnowiec.pl 

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

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  REMONT POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia są roboty 

remontowo-budowlane pomieszczeń kuchni szpitalnej zlokalizowanej w obiekcie przy ul. Zegadłowicza 3. Zamówienie 

realizowane jest w ramach dotacji Gminy WZO.D01/12 z dnia 16.01.2012r. dla zadania 2 pn: Remont pomieszczeń 

kuchni szpitalnej przy ul. Zegadłowicza 3. 2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie 

zobowiązany wykonać: 1) ROBOTY BUDOWLANE Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 45000000-7 

- Roboty budowlane, CPV 45431200-9 - Kładzenie glazury, CPV 45431200-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg, CPV 

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki oraz roboty ciesielskie, CPV 45410000-4 - Tynkowanie, CPV 

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących. Roboty budowlane obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie remontu pomieszczeń kuchni szpitalnej przy ul. Zegadłowicza 3 polegający na wymianie 

posadzek i okładzin ściennych oraz wymianie stolarki drzwiowej: - rozebranie istniejących okładzin ściennych z 

glazury, - usunięcie tynków, - demontaż stolarki drzwiowej, - montaż drzwi z profili aluminiowych malowanych 

proszkowo, ze szkłem bezpiecznym, - rozebranie istniejących posadzek z płytek ceramicznych, - rozebranie podłoża 

( warstwa pod posadzkowa), - renowacja płyty stropowej głównej, - wykonanie warstwy pod posadzkowej z betonu 

posadzkowego B-25 (C20/25), - wykonanie posadzki z żywic poliuretanowych w systemie o następujących 

minimalnych właściwościach: WŁAŚCIWOŚCI PO UTWARDZENIU Wytrzymałość na odrywanie - większe 2,5 N / 

mm2, Wytrzymałość na zginanie 7 - 10 Mpa, Wytrzymałość na ściskanie 48 - 58 Mpa, Twardość - większe od 110 

Mpa, Ścieralność na tarczy Boemego - mniejsze niż 10 (cm3 / cm2), Odporność na ścieranie udarowe 5000 obrotów 

(aparat RS - 1), Odporność temperaturowa -45 - +160 C, Klasyfikacja ogniowa trudno zapalny, Klasa 
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antypoślizgowości R - 12, Kolorystyka RAL 1014 lub zbliżona, wymagania normy PN-EN 13813 - deklaracja zgodności 

nr 1/06, EN 13813 Modyfikowany polimerami F7 - C35 - B1,5 - IR16 - A9, Klasyfikacja ogniowa Bfl - s1, - wykonanie 

okładzin ściennych wewnętrznych z płytek ceramicznych, o wym. ok. 20x30 kolor RAL 1015 lub zbliżony. Płytki 

ceramiczne o E - mniejsze lub równe 0,5 % PN-EN 14411, - uzupełnienie tynków zwykłych kat. III z zaprawy 

cementowo-wapiennej na ścianach, - malowanie farbami emulsyjnymi tynków sufitów. Szczegółowy zakres rzeczowo-

ilościowy robót określony jest w Przedmiarze robót branży ogólnobudowlanej stanowiącym załącznik do niniejszej 

SIWZ. 2) ROBOTY INSTALACJI WODNO-KANALIZACYNEJ Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 

45000000-7 Roboty budowlane, CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne. Zakres robót branży 

sanitarnej - instalacje ciepłej i zimnej wody oraz kanalizacji obejmuje: - wymianę urządzeń sanitarnych, - wymianę rur 

ciepłej wody wraz z podejściami dopływowymi i armaturą, - wymianę rur ciepłej wody wraz z podejściami dopływowymi 

i armaturą, - wymianę rur kanalizacyjnych wraz podejściami odpływowymi. Wymieniony powyżej zakres robót będzie 

realizowany w powiązaniu z robotami ogólnobudowlanymi wyszczególnionymi w pkt 2. 1) niniejszej SIWZ. 

Szczegółowy zakres rzeczowo-ilościowy robót określony jest w Przedmiarze robót branży sanitarnej, stanowiącym do 

niniejszej SIWZ. 3) ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach, CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, CPV 45311200-2 

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. Zakres robót branży elektrycznej obejmuje: - Instalacje gniazd wtykowych, - 

Instalację oświetleniową. Wymieniony powyżej zakres robót będzie realizowany w powiązaniu z robotami 

ogólnobudowlanymi wyszczególnionymi w pkt 2. 1) niniejszej SIWZ. Szczegółowy zakres rzeczowo-ilościowy robót 

określony jest w Przedmiarze robót branży instalacji elektrycznej, stanowiącym do niniejszej SIWZ. 3. Wymagania 

techniczne oraz wszystkie szczegóły dotyczące wykonania robót określają Specyfikacje Techniczne Wykonania i 

Odbioru Robót, które stanowią załączniki do niniejszej SIWZ.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.00.00.00-7. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

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

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

TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI  

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

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

TYCH WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa 

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Na podstawie oświadczenia w/g załącznika nr 2 do SIWZ 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

1. Na podstawie Wykazu zrealizowanych robót remontowo-budowlanych - Wykonawcy muszą wykazać, że 

wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy co najmniej 1 roboty remontowo-budowlanej o wartości nie 

mniejszej niż 350 000,00 zł brutto. 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Na podstawie oświadczenia w/g załącznika nr 2 do SIWZ. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

1. Na podstawie Wykazu osób - Wykonawca winien dysponować osobami (kadrą kierowniczą) 

odpowiedzialnymi za realizację zamówienia, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi - konstrukcyjno-budowlane w zakresie przewidzianym ustawą Prawo budowlane i 

Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie z dnia 28 kwietnia 2006 r. 2. Na podstawie oświadczenia w/g załącznika nr 2 do SIWZ. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

2. Na podstawie oświadczenia w/g załącznika nr 2 do SIWZ. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PO STĘPOWANIU 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 spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale ży przedło żyć: 

� 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 jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone  

� wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat 

ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a 

także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży 
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przedło żyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

� aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 

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

wcześniej niż 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 także dokumenty 

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący, 

że: 

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 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 pk t III.5) 

1. formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Kosztorys ofertowy. 

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u któ rych 

ponad 50 % pracowników stanowi ą 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: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

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

której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

1. Zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy mogą być dokonane jedynie na warunkach art. 

144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza dokonanie 
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korzystnych dla Zamawiającego zmian technologii, materiałów lub sposobu wykonania elementów robót. Jako 

szczególnie uzasadnione będą brane pod uwagę zmiany wpływające na obniżenia kosztów ponoszonych przez 

Zamawiającego. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w umowie w przypadku, gdy zachodzi konieczność 

przedłużenia terminu realizacji umowy wynikająca z potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamówień 

dodatkowych, o czas proporcjonalny dla realizacji tych zamówień. 4. Strony dopuszczają możliwość przedłużenia 

terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia siły wyższej, nadzwyczajnych warunków pogodowych, itp. 

okoliczności wpływających na utrudnienia wykonania robót, a które są niezależne od Wykonawcy. 5. Zmiany 

wymienione powyżej mogą być dokonane po zaakceptowaniu przez Zamawiającego pisemnego wniosku złożonego 

przez Wykonawcę. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych 

zmian i wycenę kosztów. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o planowanym rozwiązaniu zastępczym na co 

najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem robót, których to rozwiązanie dotyczy. 6. Wykonawca nie może żądać od 

Zamawiającego podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał roboty dodatkowe, uzupełniające lub zamienne bez 

uzyskania jego pisemnej zgody na wykonanie tych robót. 7. Zamawiający dopuszcza zmiany na stanowisku kierownika 

budowy pod warunkiem, że osoba przewidziana do pełnienia ww. funkcji musi posiadać kwalifikacje co najmniej równe 

osobie wymienionej w umowie i ofercie Wykonawcy. 

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 żna uzyska ć pod adresem:  Samodzielny Publiczny Szpital 

Miejski w Sosnowcu 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  02.04.2012 godzina 

10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1 (sekretariat). 

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 żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprz yznania 

środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy 

udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu (EFTA), które miały 

być przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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