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Sosnowiec: DOSTAWA SIECI Ą WODOCIĄGOWĄ WODY DO OBIEKTÓW 

SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO SP. Z O.O. W SOS NOWCU PRZY 

UL. SZPITALNEJ 1  

Numer ogłoszenia: 71800 - 2015; data zamieszczenia:  31.03.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

 
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 

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:  DOSTAWA SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ WODY DO 

OBIEKTÓW SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO SP. Z O.O. W SOSNOWCU PRZY UL. SZPITALNEJ 1. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 

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

dostarczanie siecią wodociągową wody do obiektów Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Sosnowcu przy 

ul. Szpitalnej 1, w ilości szacunkowej około 1400 m3 miesięcznie, zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia, 

umożliwiającym normalne użytkowanie wody. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 1. dostarczanie wody w 

sposób ciągły, siecią wodociągową do obiektów Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.; 2. zapewnienie 

należytej jakości dostarczanej wody w zakresie posiadanych urządzeń wodociągowych; 3. prowadzenie regularnych, 

wewnętrznych kontroli jakości wody; 4. dostarczanie wody w wymaganej ilości i pod ciśnieniem nie mniejszym niż 0,25 

MPa i nieprzekraczającym 0,6 Mpa; 5. sprawdzanie na wniosek Zamawiającego prawidłowości działania wodomierza 

w sytuacjach wskazujących na jego niesprawność i powodujących nie możność odczytu jego wskazań; 6. utrzymanie w 

sprawności technicznej urządzeń i instalacji wodociągowych będących w jego posiadaniu; 7. usuwanie awarii urządzeń 

będących w jego posiadaniu, przy zapewnieniu kadry posiadającej odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje; 8. 

zapewnienie możliwości usunięcia awarii przyłączy posiadanych przez Zamawiającego, na zlecenie i koszt 

Zamawiającego w sytuacji, gdy w ciągu 24 godzin Zamawiający nie jest w stanie we własnym zakresie dokonać 

napraw urządzeń i instalacji będących w jego posiadaniu; 9. informowanie Zamawiającego o przerwach w dostawie 

wody na co najmniej 2 dni robocze przed planowanym terminem jej odcięcia, a gdyby przerwy te miały trwać ponad 12 
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godzin, na 7 dni przed planowanym terminem. W razie przerwy trwającej ponad 6 godzin Wykonawca zapewni 

awaryjne źródło punktu pobrania wody i poinformuje o tym telefonicznie i pisemnie Zamawiającego. Realizacja 

zamówienia odbywać się będzie zgodnie z: 1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2007 nr 61, poz. 417). 2. Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. 2001, nr 72 poz. 747 ) oraz aktualnie 

obowiązującymi przepisami w tym zakresie.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 66.11.10.00-4. 

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

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 36. 

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  

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 nawc ę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 

oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć: 

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

przedło żyć: 

� 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;  

� wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby 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: 
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� 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 dotycz ące przynale żności 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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ ĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB 

ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ Ą OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi od powiadaj ą określonym 

wymaganiom nale ży przedło żyć: 

� inne dokumenty 

- Oświadczenie Wykonawcy (w/g załącznika nr 1 do SIWZ), że realizacja zamówienia odbywać się będzie 

zgodnie z: 1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2007 nr 61, poz. 417). 2. Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. 2001, nr 72 poz. 747 ) oraz 

aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

Formularz oferty. 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

1 - Cena - 95  

2 - Termin płatności - 5  

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  

1. Wartość umowy może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku 

korzystnych zmian cenowych dla Zamawiającego. 2. Ceny jednostkowe brutto wynikające ze zmiany obowiązującej 

stawki VAT ulegną zmianie, przy zachowaniu cen jednostkowych netto podanych w ofercie. 3. Wynagrodzenie należne 
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Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji (bez obowiązku wprowadzenia aneksem) odpowiednio o kwotę 

podatku VAT, wynikającą ze stawki tego podatku, obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. 4. Ceny 

jednostkowe określone w umowie będą niezmienne przez okres 12 miesięcy od podpisania umowy. 5. Zmiana ceny nie 

może być dokonywana częściej niż raz na 12 miesięcy, a cena jednostkowa za 1 m3 wody nie może być wyższa niż 

taryfa zatwierdzona Uchwałą Rady Miejskiej w Sosnowcu. 6. Wartość umowy może ulec zmianie w przypadku zmiany 

ceny jednostkowej wody, o której mowa w pkt 5. 7. Wartość umowy może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany 

stawki podatku VAT lub w przypadku korzystnych zmian cenowych dla Zamawiającego. 8. Ceny jednostkowe brutto 

wynikające ze zmiany obowiązującej stawki VAT ulegną zmianie, przy zachowaniu cen jednostkowych netto podanych 

w ofercie. 9. Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji (bez obowiązku wprowadzenia 

aneksem) odpowiednio o kwotę podatku VAT, wynikającą ze stawki tego podatku, obowiązującą w chwili powstania 

obowiązku podatkowego. 10. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w 

szczególności dotyczą: a) obniżenia cen w stosunku do cen ofertowych przez Wykonawcę, b) zmiany danych Stron 

( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy, formy organizacyjno prawnej), c) zmian organizacyjnych Zamawiającego 

powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe, 

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:  Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z 

o.o. 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1 (Dział zamówień publicznych). 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  15.04.2015 godzina 

10:00, miejsce: Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1 (Kancelaria). 

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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