
Sosnowiec: na roboty remontowo - budowlane pn: Term omodernizacja 

segmentu zachodniego budynku Szpitala oraz wymiany części 

nawierzchni chodników i miejsc postojowych Sosnowie ckiego Szpitala 

Miejskiego Sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, Sosnowiec  

Numer ogłoszenia: 303682 - 2014; data zamieszczenia : 11.09.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z o.o. , 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  

Adres strony internetowej, pod którym dost ępne są informacje dotycz ące dynamicznego 

systemu zakupów:  www.szpital.sosnowiec.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  na roboty remontowo - budowlane pn: 

Termomodernizacja segmentu zachodniego budynku Szpitala oraz wymiany części nawierzchni chodników i 

miejsc postojowych Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, Sosnowiec. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

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

robota remontowo-budowlana pn: Termomodernizacja segmentu zachodniego budynku Szpitala oraz 

wymiany części nawierzchni chodników i miejsc postojowych Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. 

ul. Szpitalna 1, Sosnowiec, która obejmuje: 1.1 Roboty budowlane, 1.2 Roboty elewacyjne, 1.3 Instalowanie 

wyrobów metalowych, 1.4 Betonowanie, 1.5 Roboty malarskie, 1.6 Roboty w zakresie okładziny tynkowej, 1.7 

Tynkowanie, 1.8 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie, 1.9 Instalowanie 

drzwi, 1.10 Instalacje odgromowe, 1.11 Roboty drogowe. 2. Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem 

określają: 2.1. dokumentacja projektowa, 2.2. przedmiary robót, 2.3. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 

Wykonania i Odbioru Robót stanowiące załączniki do SIWZ. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.00.00.00-7. 

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: 15.01.2015. 

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

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 23 000,00 zł. 
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(słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100) 

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  

1 oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ, 1.2.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, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert; 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

- złoŜyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ. a) - naleŜy wykazać, Ŝe Wykonawca 

wykonał w okresie ostatnich 5 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 - co najmniej 3 roboty budowlane polegające na termomodernizacji 

obiektów uŜyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niŜ 1 000 000,00 zł brutto kaŜda. - 

przedłoŜyć wykaz wykonanych robót zgodnie z wzorem w/g załącznika nr 4 do SIWZ. 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

- złoŜyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

- naleŜy wykazać, Ŝe Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia- co 

najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia o specjalności: - konstrukcyjno-budowlana - bez 

ograniczeń, z doświadczeniem min.5 lat na stanowisku kierowniczym (Kierownik Budowy), - 

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i teletechnicznych - bez 

ograniczeń, z doświadczeniem min.5 lat na stanowisku kierowniczym (Kierownik Robót). - 

przedłoŜyć wykaz osób zgodnie z wzorem w/g załącznika nr 5 do SIWZ. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

- złoŜyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ oraz - 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. Ubezpieczenie 

winno być, co najmniej na kwotę 1 000 000,00 zł. 

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: 

� potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub 
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licencje;  

� 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;  

� 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;  

� 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;  

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.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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, śE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI 

LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 
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W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym 

wymaganiom naleŜy przedłoŜyć: 

� inne dokumenty 

Do wykazu naleŜy dołączyć dokumenty potwierdzające, iŜ zamówienia (wszystkie) zostały 

wykonane naleŜycie (brak takiego dokumentu spowoduje, iŜ zamówienie zostanie uznane za 

niezrealizowane), potwierdzone np. referencjami. 

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.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  

5.Strony przewidują moŜliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy 

przewidzianych w SIWZ w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z 

zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu 

umowy określonego w § 1 ust. 1. Roboty takie nazywane są robotami zaniechanymi. Roboty te nie będą 

wykazane w obmiarach robót i kosztorysie powykonawczym. 2.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający 

dopuszcza dokonanie korzystnych dla Zamawiającego zmian technologii, materiałów lub sposobu wykonania 

elementów robót. Jako szczególnie uzasadnione będą brane pod uwagę zmiany wpływające na obniŜenia 

kosztów ponoszonych przez Zamawiającego. 3.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w umowie w 

przypadku, gdy zachodzi konieczność przedłuŜenia terminu realizacji umowy wynikająca z potrzeby 

wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych (lub robót dodatkowych) realizowanych na wniosek 

Zamawiającego, o czas proporcjonalny dla realizacji tych zamówień. 4.Strony dopuszczają moŜliwość 

przedłuŜenia terminu wykonania umowy w przypadku: 1.wystąpienia siły wyŜszej uniemoŜliwiającej 

prowadzenie robót objętych umową, 2.wstrzymania prac przez Zamawiającego z przyczyn nie leŜących po 

stronie Wykonawcy lub wystąpienia okoliczności wpływających na utrudnienia wykonania robót, a które są 

niezaleŜne od Wykonawcy, 3.opóźnienia przekazania terenu robót z przyczyn leŜących wyłącznie po stronie 

Zamawiającego. 5.Zmiany wymienione powyŜej mogą być dokonane po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego pisemnego wniosku złoŜonego przez Wykonawcę. W tym przypadku Wykonawca 

przedstawia projekt zawierający opis proponowanych zmian i wycenę kosztów. Wykonawca jest zobowiązany 

powiadomić o planowanym rozwiązaniu zastępczym (robotach dodatkowych), na co najmniej 3 dni robocze 

przed rozpoczęciem robót, których to dotyczy. 6.Zamawiający dopuszcza zmiany na stanowisku kierownika 

robót pod warunkiem, Ŝe osoba przewidziana do pełnienia ww. funkcji będzie posiadać kwalifikacje, co 

najmniej równe osobie wymienionej w umowie i ofercie Wykonawcy. 7.Ewentualne zmiany terminów 

określonych § 2 wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

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 Ŝna uzyska ć pod adresem:  w Dziale Zamówień 

Publicznych Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  26.09.2014 

godzina 10:00, miejsce: w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim Sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, 
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Kancelaria III piętro. 

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 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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