
Sosnowiec: Świadczenie usługi obejmującej sprawowanie nadzoru inwestorskiego 
podczas wykonywania robót budowlanych polegających na: Przebudowie części wnętrz 
segmentu zachodniego z instalacjami wod-kan, hydrantową, c.o., wentylacji 
mechanicznej z klimatyzacją, elektrycznymi, oświetlenia, informatycznymi, 
telefonicznymi, systemu p.poż., z przebudową windy oraz z przebudową parterowego 
łącznika 
Numer ogłoszenia: 329302 - 2013; data zamieszczenia: 14.08.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

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 ZAMAWIAJ ĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi obejmującej 
sprawowanie nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robót budowlanych 
polegających na: Przebudowie części wnętrz segmentu zachodniego z instalacjami wod-kan, 
hydrantową, c.o., wentylacji mechanicznej z klimatyzacją, elektrycznymi, oświetlenia, 
informatycznymi, telefonicznymi, systemu p.poż., z przebudową windy oraz z przebudową 
parterowego łącznika. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest: 
1. Świadczenie usługi obejmującej sprawowanie nadzoru inwestorskiego podczas 
wykonywania robót budowlanych polegających na: Przebudowie części wnętrz segmentu 
zachodniego z instalacjami wod-kan, hydrantową, c.o., wentylacji mechanicznej z 
klimatyzacją, elektrycznymi, oświetlenia, informatycznymi, telefonicznymi, systemu p.poż., 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 użytkowa 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. Zakres sprawowania nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robót budowlanych 
polegających na: PRZEBUDOWIE obejmuje: 
1.2.1. roboty konstrukcyjno - budowlane, 
1.2.2. roboty instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 
1.2.3. roboty instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 
31.01.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium. 
Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

III.2) ZALICZKI  

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

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie ustala warunku w tym zakresie 
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie ustala warunku w tym zakresie 
• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Zamawiający nie ustala warunku w tym zakresie 
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub udowodnią zamawiającemu, 
że 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 jeżeli wykonawca wykaże, że: dysponuje lub będzie 
dysponował co najmniej: 
1). Część I. jedną osobą do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru posiadającą 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, 
2). Część II. jedną osobą do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru 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). Część III. jedną osobą do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru posiadającą 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez ograniczeń. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać, 
że ten warunek spełniają łącznie 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie ustala warunku w tym zakresie 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu należy przedłożyć: 

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



• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli 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 niż 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 

Jeżeli 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, 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.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 
tym, że nie należy 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 - jeżeli osoba 
reprezentująca wykonawcę nie jest wskazana jako upoważniona 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: Świadczenie 
usługi obejmującej sprawowanie nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robót 
budowlanych polegających na: Przebudowie części wnętrz segmentu zachodniego z 
instalacjami wod-kan, hydrantową, c.o., wentylacji mechanicznej z klimatyzacją, 
elektrycznymi, oświetlenia, informatycznymi, telefonicznymi, systemu p.poż., z przebudową 



windy oraz z przebudową parterowego łącznika, 
- o braku podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia - 
Świadczenie usługi obejmującej sprawowanie nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania 
robót budowlanych polegających na: Przebudowie części wnętrz segmentu zachodniego z 
instalacjami wod-kan, hydrantową, c.o., wentylacji mechanicznej z klimatyzacją, elektryczny-
mi, oświetlenia, informatycznymi, telefonicznymi, systemu p.poż., z przebudową windy oraz 
z przebudową parterowego łącznika - z przyczyn opisanych w art. 24 ust. 1 ustawy stosowne 
do sytuacji faktycznej wykonawcy oraz stosowne do formy prawnej prowadzonej 
działalności, 
należy złożyć w formie oryginału. 
Dokumenty na potwierdzenie spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w niniejszym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego należy złożyć w formie oryginału lub 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 
Dokument pełnomocnictwa należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez notariusza. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez wykonawcę. 
Wniosek wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami winien być sporządzony i 
złożony u zamawiającego w formie pisemnej. 
Wniosek oraz wymagane oświadczenia i dokumenty winny być podpisane lub potwierdzone 
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub pełnomocnika ustanowionego przez 
wykonawcę. 
Wykonawca wniosek wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami winien złożyć w 
kopercie lub opakowaniu. Kopertę lub opakowanie należy zaadresować do zamawiającego o 
treści: Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na: Świadczenie usługi obejmującej sprawowanie nadzoru inwestorskiego 
podczas wykonywania robót budowlanych polegających na: Przebudowie części wnętrz 
segmentu zachodniego z instalacjami wod-kan, hydrantową, c.o., wentylacji mechanicznej z 
klimatyzacją, elektrycznymi, oświetlenia, informatycznymi, telefonicznymi, systemu p.poż., z 
przebudową windy oraz z przebudową parterowego łącznika 
z zaznaczeniem Część: I. lub Część II., lub Część III. albo Część I., II. i III. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony. 

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 
postępowaniu: 5. 

Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania 
ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie 
większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu 

Obiektywne kryterium 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 warunku przez wykonawców występujących wspólnie dotyczących 
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 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. Jeżeli liczba 
wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu (opisane w punkcie III. 3) 
niniejszego ogłoszenia) będzie mniejsza niż 5 (pięć), zamawiający zaprosi do składania ofert 
wszystkich wykonawców spełniających te warunki. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełnią 
warunki udziału w postępowaniu (opisane w punkcie III. 3) niniejszego ogłoszenia) będzie 
większa niż 5 (pięć), zamawiający zaprosi do składania ofert wykonawców, którzy otrzymali 
najwyższe oceny spełniania tych warunków. 
Jeżeli na piątej pozycji listy wykonawców spełniających w najwyższym stopniu warunki 
udziału w postępowaniu jednakową ocenę otrzyma więcej niż 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 najwyższym stopniu spełniających warunki 
udziału w postępowaniu (opisane w punkcie III. 3) niniejszego ogłoszenia) - zamawiający 
dokona oceny w oparciu o następujące obiektywne kryterium: 1) dysponowanie przez 
wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Dysponowanie przez wykonawcę 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - ocenione zostanie na podstawie złożonego 
wraz z wnioskiem wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 
Ocena zostanie dokonana w sposób następujący: 
Część I.- za ujętą w wykazie jedną osobę (posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, opisane w 
punkcie III. 3.4) niniejszego ogłoszenia) wykonawca otrzyma ocenę - warunek spełnia, 
Część II.- za ujętą w wykazie jedną osobę (posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 
opisane w punkcie III. 3.4) niniejszego ogłoszenia) wykonawca otrzyma ocenę - warunek 
spełnia, 
Część III.- za ujętą w wykazie jedną osobę (posiadającą uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, opisane w punkcie III. 3.4) 
niniejszego ogłoszenia) wykonawca otrzyma ocenę - warunek spełnia, 
- za ujętą w wykazie każdą następną osobę - (posiadającą uprawnienia w odpowiedniej 
specjalności opisane w punkcie III.3.4) niniejszego ogłoszenia ), wykonawca otrzyma jeden 
punkt. 
Jeżeli liczba osób posiadających wymagane uprawnienia wskazanych w wykazie przekroczy 
2 w każdej specjalności (czyli po dwie osoby w każdej specjalności) za każdą osobę od 2 
wzwyż ( w każdej części) zamawiający nie będzie doliczał już punktów. 
Listę wykonawców spełniających w najwyższym stopniu warunki udziału w postępowaniu (w 
każdej Części) zamawiający sporządzi według sumy punktów uzyskanych przez 
wykonawców w oparciu o podane obiektywne kryterium oceny spełniania warunków udziału 
w postępowaniu 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 



IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: nie dotyczy 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: nie dotyczy. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  22.08.2013 godzina 13:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski, ul. 
Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, III piętro - sekretariat. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu 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 

 
 


