
Sosnowiec: Przebudowa cz ęści wn ętrz segmentu zachodniego z 

instalacjami: wod-kan, hydrantow ą, c.o., wentylacji mechanicznej z 

klimatyzacj ą, elektrycznymi, o świetlenia, informatycznymi, 

telefonicznymi, systemu p.po Ŝ., z przebudow ą windy oraz z przebudow ą 

parterowego ł ącznika  

Numer ogłoszenia: 144435 - 2013; data zamieszczenia : 16.07.2013 

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:  Przebudowa części wnętrz segmentu 

zachodniego z instalacjami: wod-kan, hydrantową, c.o., wentylacji mechanicznej z klimatyzacją, 

elektrycznymi, oświetlenia, informatycznymi, telefonicznymi, systemu p.poŜ., z przebudową windy oraz z 

przebudową parterowego łącznika. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1.Przedmiotem zamówienia jest: 

1.1. Przebudowa części wnętrz segmentu zachodniego z instalacjami: wodno- kanalizacyjną, hydrantową, 

centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej z klimatyzacją, elektrycznymi, oświetlenia, informatycznymi, 

telefonicznymi, systemu przeciw poŜarowego, z przebudową windy oraz z przebudową parterowego łącznika, 

dalej:PRZEBUDOWA  

Obiekty poddane przebudowie charakteryzują następujące parametry: 

1) Powierzchnia zabudowy: 863,23 m2 + łącznik parterowy: 76,24 m2, 

2) Wysokość budynku: 11,75 m (od poziomu wejścia do górnej linii gzymsu), 13,98 m (od poziomu wejścia do 

górnej linii nadbudówki nad klatką schodową i nadszybia), 

3) Liczba kondygnacji: 3 + piwnice, 

4) Kubatura pomieszczeń (łącznie z piwnicą): 8.394,0 m³, 

5) Powierzchnia uŜytkowa w świetle istniejących tynków: 2938,29 m2, w tym: 

5.1) piwnice: 705,00 m2, 

5.2) parter: 768,91 m2, 

5.3) I piętro: 717,39 m2, 

5.4) II piętro: 710,80 m2, 

5.5) piętro techniczne 36,19 m2 

1.2. PRZEBUDOWA będąca przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

obejmuje: 
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Przemurowanie kilku starych otworów okiennych i przebicie lub poszerzenia otworów drzwiowych, wykonanie 

otworu w stropie klatki schodowej, podparcie podciągami istniejących płyt stropowych celem osadzenia 

projektowanej samoczynnie otwieralnej klapy dymowej 120 x120 cm U=1,1 W/(m2K) z ocieplonym kołnierzem 

wystającym minimum 25 cm ponad projektowane ocieplenie stropodachu, z moŜliwością ręcznego otwierania 

z poziomu parteru i ostatniej kondygnacji jak równieŜ z moŜliwością automatycznego otwierania przez system 

SAP, demontaŜ ścian działowych, przebicia i zamurowania otworów, demontaŜ wszystkich instalacji 

wewnętrznych parteru, I piętra i II piętra oraz zbędnych po demontaŜu instalacji w piwnicy, pozostawienie 

wentylacji mechanicznej piwnic, wykonanie nowej wentylacji nawiewno wywiewnej z uwzględnieniem 

klimatyzacji i nagrzewnictwa na parterze, I i II piętrze oraz dla projektowanej serwerowni w piwnicy, 

wykonanie prób instalacji z protokolarnym odbiorem, udroŜnienie części przewodów wentylacyjnych 

istniejących kominów, demontaŜ kabiny windowej, prowadnic i wszystkich urządzeń windowych wraz z 

instalacjami, demontaŜ Ŝelbetowego szybu windowego, wyburzenie ścian i części stropów w 

pomieszczeniach przy windzie, wykonanie nowego fundamentu podszybia, wykonanie nowych otworów 

drzwiowych, remont nadszybia, montaŜ instalacji, automatyki i urządzeń mechanicznych, tynkowanie szybu, 

montaŜ konstrukcji stalowej (prowadnic), instalacji oraz kabiny szpitalnej typu łóŜkowego,skucie wszystkich 

tynków ścian i sufitów (w miejscach zagrzybiałych), wykonanie odgrzybienia, wykonanie w piwnicy iniekcji 

ciśnieniowej hydroizolacyjnej, murowanie ścianek działowych o gr. 12 cm, wykonanie bruzd z osadzeniem 

podciągów, nadproŜy, budowę szachtu teletechnicznego, budowę szachtu instalacyjnego przy windzie, 

montaŜ nowych drzwi (w tym p. poŜ.), okien i przeszklonych ścian (w tym p. poŜ.), montaŜ szyldów i numerów 

pomieszczeń, montaŜ tabliczek informacyjnych o funkcji pomieszczenia i osobach pracujących w 

pomieszczeniu, montaŜ nowych instalacji na parterze, I i II piętrze oraz w zakresie koniecznym do przejścia w 

piwnicy, wykonanie przebić i bruzd pod instalacje, ich uszczelnienie i wytynkowanie, wykonanie 

zabezpieczenia przeciwpoŜarowego przepustami EI 60 oraz instalacji przechodzących przez strop piwnic, 

przez ściany klatki schodowej oraz przez ściany i stropy korytarza głównego nr 04, montaŜ 3 sztuk klap 

przeciwpoŜarowych samoczynnie odcinających i podłączenie ich do projektowanego systemu SAP, 

wykonanie w piwnicy za windą pomieszczenia przyszłej serwerowni (klimatyzowanej z podestem 

Ŝelbetowym), przebudowę głównej rozdzielni elektrycznej segmentu w piwnicy, przebudowę rozdzielnic na 

kaŜdej kondygnacji w budynku, montaŜ napowietrzników higrosterowalnych pod okiennych, tynkowanie ścian 

i sufitów, demontaŜ istniejących balustrad klatki schodowej i montaŜ nowych balustrad stalowych o wys. 1,2 m 

ze szczeblami pionowymi w odstępach nie większych niŜ 12 cm, wykonanie nad I piętrem w duszy klatki 

schodowej zabezpieczenia (kratownica stalowa) chroniącego przed upadkiem z II pietra lub z poziomu 

maszynowni na posadzkę na parterze, wykonanie wylewek i izolacji, ułoŜenie płytek, przyklejenie wykładziny 

PVC, wykonanie sufitów podwieszanych, malowanie ścian i sufitów, osadzenie kratek wentylacyjnych, 

wykonanie czyszczenia instalacji wodno kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej, 

montaŜ armatury i osprzętu, w tym: zlewozmywaków, umywalek, kabin prysznicowych, brodzików, muszli 

klozetowych, grzejników centralnego ogrzewania, dozowników mydła, podajników ręczników papierowych i 

papieru toaletowego, suszarek, luster, koszy, wykonanie szaf zabudowanych, pobranie próbek wody, 

przekazane ich do laboratorium w celu wykonania analizy i określenia składu chemicznego wody, prace 

porządkowe oraz mycie okien i drzwi, procedury odbiorowe wykonanych robót budowlanych, instalacji i 

wbudowanych urządzeń, zapewnienie obsady stanowisk kierownika budowy i kierowników robót 

poszczególnych branŜ, kompleksowej obsługi geodezyjnej wraz z prowadzeniem dokumentacji wymaganych 

prawem, w tym wynikających z warunków pozwolenia na budowę, uzyskanie decyzji Urzędu Dozoru 

Technicznego wymaganych dla urządzeń objętych przedmiotem zamówienia, przeszkolenie pracowników 

zamawiającego w obsłudze urządzeń i instalacji, wykonanie dokumentacji powykonawczej przedmiotu 

zamówienia, w tym między innymi: Instrukcji Bezpieczeństwa PoŜarowego, przeprowadzenie prób i badań 

wykonanych nowych instalacji po zakończeniu robót i dokonaniu odbiorów robót wraz z dostarczeniem 

kompletu wymaganej dokumentacji obsługi i eksploatacji. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - PRZEBUDOWY, zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacje 
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techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, które zamawiający przekaŜe (w formie elektronicznej) 

zaproszonym do złoŜenia ofert wykonawcom. Zamawiający wyjaśnia, Ŝe niniejszy przedmiot zamówienia nie 

obejmuje robót dotyczących termomodernizacji obiektu. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.50.00-7, 45.11.12.00-0, 45.11.13.00-1, 

45.26.25.20-2, 45.26.23.00-4, 45.32.40.00-4, 45.41.00.00-4, 45.43.00.00-0, 45.44.21.00-8, 45.43.11.00-8, 

45.21.13.10-5, 45.42.11.31-1, 45.45.30.00-7, 45.42.11.60-3, 45.33.20.00-3, 45.33.20.00-3, 45.33.10.00-6, 

45.33.30.00-0, 45.31.10.00-0, 45.31.20.00-7. 

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: 31.12.2013. 

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

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Wykonawcy, których zamawiający zaprosi do składania ofert zobowiązani 

będą do wniesienia wadium w wysokości: 136.839,00 zł (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy osiemset 

trzydzieści dziewięć złotych). 

Wadium naleŜy wnieść przed upływem terminu składania ofert, który zostanie określony w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia przekazanej wykonawcom wraz z zaproszeniem do składania ofert. 

Zamawiający będzie Ŝądał wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny 

całkowitej podanej w ofercie. 

III.2) ZALICZKI  

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

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

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

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie ustala warunku w tym zakresie. 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i 

doświadczenie do wykonania niniejszego zamówienia lub udowodnią zamawiającemu, Ŝe będą 

dysponować zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w 

tym celu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania im do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Warunek ten zamawiający uzna 

za spełniony jeŜeli wykonawca udokumentuje, Ŝe: w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem 

terminu składania wniosków, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wykonał roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym 

stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia. 

Za roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym 

stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia zamawiający uzna wykonanie robót budowlanych, 

sklasyfikowanych według ustaleń zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 

1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych ( PKOB) - (Dz. U. z 1999 r., Nr 112, 

poz. 1316, ze zmianami) w grupie 126 (Ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze 

edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej) 

polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie na łączną wartość minimum 
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10.000.000,00 złotych, w tym co najmniej jedna robota budowlana polegająca na budowie, 

przebudowie rozbudowie lub remoncie wraz z instalacjami wod-kan, hydrantową, c.o., wentylacji 

mechanicznej z klimatyzacją, elektrycznymi, oświetlenia, informatycznymi, telefonicznymi, systemu 

p.poŜ i przebudową windy budynku szpitala lub zakładu opieki medycznej, o wartości ( bez podatku 

od towarów i usług (VAT) wykonanych robót co najmniej 3.000.000,00 zł. Roboty budowlane o 

wartości 10.000.000,00 zł. mogą być wykonane w ramach jednej umowy lub wielu umów pod 

warunkiem, Ŝe w ramach jednej umowy będzie wykonana co najmniej jedna robota budowlana 

polegająca na budowie, przebudowie rozbudowie lub remoncie wraz z instalacjami wod-kan, 

hydrantową, c.o., wentylacji mechanicznej z klimatyzacją, elektrycznymi, oświetlenia, 

informatycznymi, telefonicznymi, systemu p.poŜ i przebudową windy budynku szpitala lub zakładu 

opieki medycznej, o wartości ( bez podatku od towarów i usług (VAT) wykonanych robót co najmniej 

3.000.000,00 zł. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać, Ŝe ten warunek 

spełniają łącznie 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie ustala warunku w tym zakresie 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia lub udowodnią zamawiającemu, Ŝe będą dysponować zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie innych podmiotów do oddania im do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Warunek ten zamawiający uzna za spełniony jeŜeli 

wykonawca wykaŜe, Ŝe: dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: 

1. jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; 

2. jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; 

3. jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji 

ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. 

Zamawiający uzna sytuację ekonomiczną i finansową wykonawcy za zapewniającą wykonanie 

niniejszego zamówienia, jeŜeli wykonawca wykaŜe, Ŝe: 

1. osiągnął w ostatnim roku obrotowym (a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie): 

1.1. łączną wartość ze sprzedaŜy z działalności podstawowej w wysokości nie mniejszej niŜ 

9.000.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów zł.); 

1.2. wskaźnik płynności finansowej liczony jako iloraz aktywów obrotowych i zobowiązań 

krótkoterminowych (aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe) jest nie mniejszy niŜ 1,0; 

2. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej na sumę ubezpieczenia minimum 2.500.000,00 zł. (słownie: dwa miliony pięćset 

tysięcy zł.) Zamawiający wymaga, aby wykonawca był ubezpieczony co najmniej od 
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odpowiedzialności deliktowej (w zakresie szkód wyrządzonych osobom trzecim w następstwie 

czynu niedozwolonego); 

3. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niŜ 2.500.000,00 zł 

(słownie: dwa miliony pięćset tysięcy zł); lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równowaŜnej 

kwocie 2.500.000,00 zł. liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych 

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone 

zostało niniejsze ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać, Ŝe warunek 

dotyczący posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej spełniają łącznie 

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 nawcę 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 robót budowlanych 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, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i 

miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najwaŜniejszych robót, 

określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób naleŜyty oraz wskazujących, czy 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 do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;  

� oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  

� sprawozdanie finansowe w części, a jeŜeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie 

z przepisami o rachunkowości, równieŜ opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego 

części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania 

finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i naleŜności – za okres 

nie dłuŜszy niŜ ostatnie 1 rok obrotowy, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten 

okres;  

� informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej 

niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

� 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, nale Ŝy 

przedło Ŝyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  
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� 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;  

� aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert;  

� aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert;  

� aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 

ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

� aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 

ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

� aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 

11 ustawy, wystawioną 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 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;  

� nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

� nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert;  
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III.4.3.2) 

� zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - 

wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

� zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 

ustawy - wystawione 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 dotyczące przynaleŜności 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.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego - jeŜeli osoba reprezentująca wykonawcę nie jest wskazana jako 

upowaŜniona do jego reprezentowania we właściwym dokumencie (np. KRS, wpis do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej). 

Oświadczenia: 

- o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych 

obejmujących PRZEBUDOWĘ, 

- o braku podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia - na wykonanie robót 

budowlanych obejmujących PRZEBUDOWĘ - z przyczyn opisanych w art. 24 ust. 1 ustawy stosowne do 

sytuacji faktycznej wykonawcy oraz stosowne do formy prawnej prowadzonej działalności, 

naleŜy złoŜyć w formie oryginału. 

Dokumenty na potwierdzenie spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego naleŜy złoŜyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez wykonawcę. 

Dokument pełnomocnictwa naleŜy złoŜyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez notariusza. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym naleŜy złoŜyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym 

przez wykonawcę. 

Wniosek wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami winien być sporządzony i złoŜony u 

zamawiającego w formie pisemnej. 

Wniosek oraz wymagane oświadczenia i dokumenty winny być podpisane lub potwierdzone za zgodność z 

oryginałem przez wykonawcę lub pełnomocnika ustano-wionego przez wykonawcę. 

Wykonawca wniosek wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami winien złoŜyć w kopercie lub 

opakowaniu. Kopertę lub opakowanie naleŜy zaadresować do zamawiającego z zaznaczeniem o treści: 

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych obejmujących PRZEBUDOWĘ w Sosnowcu przy ulicy Szpitalnej 1 

SEKCJA IV: PROCEDURA  
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IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg ograniczony. 

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zost aną zaproszeni do udziału w post ępowaniu:  5. 

Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba 

wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niŜ określona w ogłoszeniu o 

zamówieniu 

Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby wykonawców: Zamawiający oceny spełniania warunków 

udziału w postępowaniu dokona - według formuły spełnia/nie spełnia - w oparciu o analizę treści oświadczeń i 

dokumentów, jakie na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dostarczą wykonawcy 

wraz z wnioskiem. 

Przy ocenie spełniania warunków przez wykonawców występujących wspólnie dotyczących: 

- posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, 

- dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

- sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

zamawiający będzie brał pod uwagę łączny potencjał wykonawców występujących wspólnie. 

Zamawiający zaprosi do składania ofert 5 (pięciu) wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w 

postępowaniu opisane w punkcie III. 3) niniejszego ogłoszenia. JeŜeli liczba wykonawców, którzy spełnią 

warunki udziału w postępowaniu (opisane w punkcie III. 3) niniejszego ogłoszenia) będzie mniejsza niŜ 5 

(pięć), zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających te warunki. JeŜeli 

liczba wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu (opisane w punkcie III. 3) niniejszego 

ogłoszenia) będzie większa niŜ 5 (pięć), zamawiający zaprosi do składania ofert wykonawców, którzy 

otrzymali najwyŜsze oceny spełniania tych warunków. 

JeŜeli na piątej pozycji listy wykonawców spełniających w najwyŜszym stopniu warunki udziału w 

postępowaniu jednakową ocenę otrzyma więcej niŜ jeden wykonawca, zamawiający do składania ofert 

zaprosi wszystkich wykonawców, którzy na piątej pozycji listy wykonawców otrzymają jednakową ocenę za 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

W celu sporządzenia listy wykonawców, w najwyŜszym stopniu spełniających warunki udziału w 

postępowaniu (opisane w punkcie III. 3) niniejszego ogłoszenia) - zamawiający dokona oceny w oparciu o 

następujące obiektywne kryteria: 

1) niezbędną wiedzę i doświadczenie. 

Niezbędna wiedza i doświadczenie wykonawców ocenione zostaną na pod-stawie złoŜonego wraz z 

wnioskiem wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. 

Ocena zostanie dokonana w sposób następujący: 

- za ujętą w wykazie i potwierdzoną dokumentem o naleŜytym wykonaniu jedną robotę budowlaną opisaną w 

punkcie III.3.2) niniejszego ogłoszenia, wykonawca otrzyma ocenę - warunek spełnia, 

- za kaŜde 500.000,00 zł ponad wymagane 3.000.000,00 zł dla wykonanej jednej roboty ujętej w wykazie i 

potwierdzonej dokumentem o naleŜytym wykonaniu roboty budowlanej (odpowiadającej opisanej w punkcie 

III.3.2) niniejszego ogłoszenia), wykonawca otrzyma jeden punkt. Ocenie podlegać będą roboty 

(odpowiadające opisanej w punkcie III.3.2) do wartości 4.500.000,00 zł. Za wartość wykonanych robót 

(odpowiadających opisanej w punkcie III.3.2) ponad 4.500.000,00 zł zamawiający nie będzie przyznawał 

punktów. 

2) dysponowanie przez wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Dysponowanie przez wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - ocenione zostanie na 

podstawie złoŜonego wraz z wnioskiem wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 

Ocena zostanie dokonana w sposób następujący: 

- za ujęte w wykazie 3 osoby (posiadające uprawnienia opisane w punkcie III. 3.4) niniejszego ogłoszenia) 
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wykonawca otrzyma ocenę - warunek spełnia, 

- za ujętą w wykazie kaŜdą następną osobę - (posiadającą uprawnienia opisane w punkcie III.3.4) niniejszego 

ogłoszenia ), wykonawca otrzyma jeden punkt. 

JeŜeli liczba osób posiadających wymagane uprawnienia wskazanych w wykazie przekroczy 6 (czyli po dwie 

osoby w kaŜdej specjalności ) za kaŜdą osobę od 6 wzwyŜ zamawiający nie będzie doliczał juŜ punktów. 

3) sytuacja finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia - oceniona zostanie na podstawie złoŜonej wraz 

z wnioskiem informacji banku potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową wykonawcy. Ocena zostanie dokonana w sposób następujący: 

Za potwierdzenie posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej, w wysokości 2.500.000,00 zł. 

wykonawca otrzyma ocenę - warunek spełnia, za kaŜde potwierdzone 500.000,00 zł ponad wymagane 

2.500.000,00 zł wykonawca otrzyma jeden punkt. Ocenie podlegać będą środki finansowe lub zdolność 

kredytowa do kwoty 4.500.000 zł. Za kwoty powyŜej 4.500.000,00 zł zamawiający nie będzie juŜ przyznawał 

punktów. 

Listę wykonawców spełniających w najwyŜszym stopniu warunki udziału w postępowaniu zamawiający 

sporządzi według sumy punktów uzyskanych przez wykonawców w oparciu o podane obiektywne kryteria 

oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

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

której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Dopuszczalne zmiany: 

Zmiana postanowień niniejszej umowy moŜe nastąpić za zgodą obu stron wyraŜoną na piśmie w formie 

aneksu do umowy, pod rygorem niewaŜności takiej zmiany. Zmiana nie moŜe naruszać postanowień 

zawartych w Art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), dopuszczalna jest zmiana 

niniejszej w taki sposób, Ŝe właściwą jest stawka podatku od towarów i usług obowiązująca w dacie 

wystawienia przez wykonawcę faktury 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  nie dotyczy 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  nie dotyczy. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  24.07.2013 

godzina 12:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski, ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, III piętro - 

sekretariat. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej:  nie dotyczy. 

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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