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Urząd Zamówień Publicznych 
Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa 
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: 
http://www.portal.uzp.gov.pl  

FORMULARZ ZP-400 

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 
11.08.2008r. 
Pod nr 186865-2008 
Ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 
dnia 11.08.2008r. 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  
 

Zamieszczenie obowiązkowe 
 
OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
 

Zamówienia publicznego 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 
 
I.1) NAZWA I ADRES  
Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital 
Miejski w Sosnowcu 

Adres pocztowy: 
ul. Szpitalna 1 

Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo: 

Sosnowiec 41-219 śląskie 

Telefon: Fax:  

0-32 2964219, 3630479 0-32 2964219 

Adres strony internetowej zamawiającego: 

www.szpital.sosnowiec.pl 

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące 
dynamicznego systemu zakupów: 

 
 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO 
 
Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
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II.1) OPIS 
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
Remont dachów budynków A,B,C SP ZZOZ Szpital Miejski w Sosnowcu 
zlokalizowanych przy ul. Zegadłowicza 3.  
II.1.2) Rodzaj zamówienia 
 

Roboty budowlane 
 

  

nie przysługuje odwołanie   

 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest remont dachów budynków A,B,C SP 
ZZOZ Szpital Miejski w Sosnowcu zlokalizowanych przy ul. 
Zegadłowicza 3. CPV 45000000-7 - Roboty budowlane CPV 45261214-7 - 
Kładzenie dachów bitumicznych CPV 45261320-3 - Kładzenie rynien i 
obróbek blacharskich CPV 45317000-2 - Instalacja odgromowa CPV 
45324000-4 - Roboty tynkarskie CPV 45430000-7 - Roboty murarskie 
CPV 45331211-8 - Wentylacje  
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 

 Słownik główny 

Glówny przedmiot 45.00.00.00-7 

Dodatkowe przedmioty 45.26.12.14-7 
45.26.13.20-3 
45.31.70.00-2 
45.32.40.00-4 
45.43.00.00-7 
45.33.12.11-8 

 
II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej 

Nie  
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej 

Nie  
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN 
WYKONANIA  
Okres w dniach: 45  
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
 
III.1) WARUNKI DOTYCZ ĄCE ZAMÓWIENIA  
 
Informacja na temat wadium 
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Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 000 zł. Wadium 
naleŜy wpłacić przelewem na rachunek bankowy GETIN BANK S.A. 
O/Sosnowiec 78 1560 1166 0000 9100 0011 2811 z oznaczeniem: Przetarg 
nr ZP/26/2008 na wykonanie robót budowlanych - remont dachów 
budynków A,B,C SP ZZOZ Szpital Miejski w Sosnowcu zlokalizowanych 
przy ul. Zegadłowicza 3. Wadium moŜe być wnoszone w formie: a) 
pieniądza, b) poręczeń bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pienięŜnym, c) gwarancji bankowych, d) gwarancji 
ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o 
których mowy w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. B ustawy z dnia 9 listopada 2000r o 
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, 
poz. 1158 z późn. zm.). Wskazane jest aby Wykonawca dowód wniesienia 
wadium przedłoŜył na pierwszej stronie oferty przetargowej. W przypadku 
wniesienia wadium w postaci innej aniŜeli przelew naleŜy dołączyć 
oryginał dokumentu.  
 
III.2) WARUNKI UDZIAŁU  
Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich 
znaczenia, jeŜeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków: 
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: 
a.posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień. b.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
c.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia. d.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego. 2. Opis oceny spełnienia warunków: 
a. wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat (jeŜeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie) co najmniej 1 roboty budowlanej 
odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym 
przedmiot zamówienia o wartości min. 400 000,00 zł. brutto, b. posiadanie 
kierownika budowy: kierownik budowy musi posiadać doświadczenie 
zawodowe i przynajmniej 2 lata jako kierownik budowy lub inspektor 
nadzoru licząc od uzyskania uprawnień budowlanych w branŜy 
ogólnobudowlanej. Do oferty naleŜy dołączyć uprawnienia osób 
(kierownik budowy) do wykonywania przez nich powierzonych czynności 
(aktualne zaświadczenie z Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa), c. 
posiadanie ubezpieczenia potwierdzającego, Ŝe wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej na kwotę o wartości minimum 450 000,00 zł, d. 
wniesienie wadium w wysokości 4 000,00zł. 3.Spełnienie przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie 
oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń zawartych w ofercie, przy 
zastosowaniu zasady spełnia/nie spełnia.  
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć 
wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu: 
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1. W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawcy posiadają uprawnienie do 
wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegają 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo 
zamówień publicznych, naleŜy przedłoŜyć następujące dokumenty: a) 
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o 
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. b) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika 
Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niŜ 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. c) oświadczenie według 
załącznika nr 2 do SIWZ. - Dla Wykonawców mających siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje 
się odpowiednio § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 
maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać 
Zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być 
składane (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz. 605). 2. W celu potwierdzenia, Ŝe 
Wykonawcy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
naleŜy: a) Wykaz 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, z podaniem ich wartości oraz daty i 
miejsca wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe 
roboty te zostały wykonane naleŜycie, b) wykaz osób i podmiotów, które 
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych 
przez nich czynności., c) Kserokopia uprawnienia kierownika budowy 
wyznaczonego do realizacji zadania wraz z aktualnym zaświadczeniem o 
przynaleŜności do Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa. d) złoŜyć 
oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ. 3. W celu potwierdzenia, 
Ŝe Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia naleŜy: a) Polisę lub inny dokument 
ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej. b) złoŜyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ. 5. 
Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) 
ma w szczególności zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych. 
Oferta winna zawierać dokument potwierdzający ustanowienie 
pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Warunki określone 
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w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa zamówień publicznych mogą być spełnione 
przez jednego z Wykonawców lub Wykonawców łącznie. Pozostałe 
warunki dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do 
Wykonawców.  
 
SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni 
do udziału w postępowaniu: 
 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert 
NajniŜsza cena  
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna 

Nie  
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja 
istotnych warunków zamówienia : 
www.szpital.sosnowiec.pl  
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod 
adresem: 
SPZZOZ Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1, Dział Zamówień 
Publicznych  
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób 
umoŜliwiaj ący przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu 
konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
 
IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy 
podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania 
stanowiące podstawę do składania ofert, jeŜeli zamawiający 
przewiduje nagrody: 
 
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu lub ofert: 
Data: 02/09/2008   Godzina: 10:00 
Miejsce: 
SPZZOZ Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1, sekretariat III piętro  
IV.3.5) Termin związania ofertą: 
okres w dniach: 30  
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania 
projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:  

 
 


