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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny w Zabrzu , ul. M. C. Skłodowskiej 10, 41-800
Zabrze, woj. śląskie, tel. 032 3732308, 3732346, faks 032 3732308, 3732346.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika-zabrze.med.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja projektu pn. Przebudowa
Klinicznego Oddziału Kardiologii część II wraz z częścią Pracowni Hemodynamiki w Szpitalu
Specjalistycznym w Zabrzu o sygn. DZP/01PN/2014.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: III. Opis przedmiotu
zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Realizacja projektu pn. Przebudowa Klinicznego
Oddziału Kardiologii część II wraz z częścią Pracowni Hemodynamiki w Szpitalu Specjalistycznym
w Zabrzu III.1. Wykonanie robót budowlanych w zakresie: 1. Robót budowlanych w zakresie
architektury i konstrukcji. 2. Robót instalacyjnych w zakresie: - instalacji ciepłej i zimnej wody oraz
kanalizacji sanitarnej, instalacja hydrantowa, - instalacji centralnego ogrzewania, - instalacji
wentylacji mechanicznej - instalacji gazów medycznych, - instalacji elektrycznych, - instalacji
niskoprądowych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią złączniki do SIWZ: 1. Projekt

budowlany przebudowy części Pracowni Hemodynamiki (załącznik nr 7a do SIWZ) - opracowanie
wielobranżowe 2. Projekty wykonawcze przebudowy Klinicznego Oddziału Kardiologii część II
(załącznik nr 7b do SIWZ): a) architektura i konstrukcja b) instalacje ciepłej i zimnej wody oraz
kanalizacji sanitarnej c) instalacje c.o. d) instalacje wentylacji mechanicznej e) instalacje
elektryczne f) instalacje niskoprądowe g) instalacje gazów medycznych 3. Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót części Pracowni Hemodynamiki i Klinicznego Oddziału Kardiologii
(załącznik nr 8 do SIWZ). 4. Przedmiary robót dotyczące części Pracowni Hemodynamiki i
Klinicznego Oddziału Kardiologii (załącznik nr 9 do SIWZ) dotyczące: a) roboty budowlane b)
instalacje ciepłej i zimnej wody oraz kanalizacji sanitarnej, instalacja hydrantowa c) instalacje c.o. d)
instalacje wentylacji mechanicznej e) instalacje elektryczne f) instalacje niskoprądowe g) instalacje
gazów medycznych Przedstawione w przedmiarach wskazania na systemy i materiały z podaniem
producenta należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień
publicznych a zwłaszcza art. 29 do 31. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne
(jednakże równoważne) niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem
odpowiednich, równoważnych parametrów technicznych z zapewnieniem uzyskania wszystkich
ewentualnie wymaganych uzgodnień. III.2 Wymagania Zamawiającego 1. Przedmiot zamówienia
powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami najlepszej
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z zachowaniem zasady należytej staranności
Wykonawcy 2. Zabudowane materiały winny spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych a także atestów higienicznych jeśli produkt tego wymaga. Każdorazowa zmiana
materiałów wymaga zgody inspektora nadzoru. 3. Dopuszcza się zastosowanie materiałów
zastępczych, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z
autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy,
potwierdzonym przez nadzór techniczny. 4. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość
wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i
poleceniami Inspektora Nadzoru. 5. Wykonawca uwzględnia również wszelkie postanowienia
umowy oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 6. Zamawiający wymaga, aby przez
cały okres realizacji umowy Wykonawca posiadał ważną umowę ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia. W sytuacji, gdy w trakcie obowiązywania umowy umowa ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej wygaśnie, Wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć nową umowę
ubezpieczenia w takim terminie, aby zapewnić ciągłość wykonywania umowy w sprawie
zamówienia publicznego. 7. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą skróconego
kosztorysu ofertowego zawierającego zakres czynności niezbędnych do wykonania opisanych w
branżowych przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 9 do SIWZ. Z uwagi na ryczałtowy

charakter wynagrodzenia załączony skrócony kosztorys ofertowy będzie miał charakter pomocniczy
przy ocenie oferty Wykonawcy. 8. Zamawiający wymaga aby przed podpisaniem umowy
wykonawca który złożył najkorzystniejszą ofertę i został wybrany do realizacji zamówienia złożył
plan BIOZ. 9. Zamawiający wymaga aby przed podpisaniem umowy wykonawca który złożył
najkorzystniejszą ofertę i został wybrany do realizacji zamówienia złożył szczegółowy kosztorys
ofertowy przygotowany na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ
stanowiący uszczegółowienie skróconego kosztorysu ofertowego złożonego w postępowaniu. 10.
Wykonawca sporządzi i załączy do składanej oferty szczegółowy harmonogram rzeczowofinansowy opracowany według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ. 11. Wykonawca
zobowiązany jest do wykonywania bezpłatnych przeglądów oraz bezpłatnej konserwacji instalacji
wentylacji mechanicznej wraz z urządzeniami w czasie trwania gwarancji do której zobowiązał się
Wykonawca oraz nieobciążania Zamawiającego powstałymi z tego tytułu kosztami materiałowymi.
12. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa dot. gospodarowania
odpadami, które musi odbywać się na zasadach określonych w ustawie o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.21), ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z
dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. 2012 poz. 391) i zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr
XXX/453/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 listopada 2012 r. ustalającej regulamin utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta Zabrze. 13. Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z Decyzją
NR 974/2013 z dnia 25.09.2013r. do: a) gromadzenia selektywnego odpadów w wydzielonych i
przystosowanych do tego celu miejscach, w sposób uniemożliwiający negatywny wpływ tych
odpadów na poszczególne elementy środowiska oraz zdrowie ludzi b) przekazywania odpadów
wyłącznie podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia właściwego organu na
prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami III.3. Uwagi 1. Projekty obejmują
fragment kondygnacji klinicznego oddziału kardiologii. 2. Przed złożeniem oferty możliwa jest wizja
lokalna obiektu. Zamawiający wyznacza datę wizji lokalnej na dzień 12.02.2014 ,godzinę 10:00 3.
Informujemy, że na przedmiotowym terenie i obiekcie mogą znajdować się instalacje elektryczne,
teletechniczne oraz wod-kan i c.o. nie naniesione na planach. 4. W przypadku kolizji z istniejącymi
urządzeniami i obiektami infrastruktury technicznej, Wykonawca w ramach wynagrodzenia dokona
przełożenia lub zabezpieczenia ww. instalacji lub urządzeń. 5. Jakiekolwiek szkody powstałe
podczas robót usuwa Wykonawca na własny koszt. 6. W obiekcie SPZOZ Szpital Specjalistyczny w
Zabrzu realizowane są funkcje z zakresu opieki medycznej oraz prace administracyjno-biurowe budynek poza remontowanym oddziałem będzie normalnie użytkowany w czasie realizacji
zamówienia; 7. Miejsca prowadzenia robót Wykonawca będzie zobowiązany skutecznie
zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed działaniem czynników
atmosferycznych (deszczu, wiatru itp.); 8. Gruz i demontowane materiały pochodzące z demontażu

Wykonawca będzie zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt wywieźć poza teren
nieruchomości i zutylizować; 9. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu
kopii karty przekazania odpadów 10. Gruz i demontowane materiały pochodzące z demontażu
Wykonawca będzie zobowiązany transportować na zewnątrz budynku poprzez użycie np. tzw.
rękawów celem zminimalizowania zanieczyszczenia i zapylania klatki schodowej oraz pomieszczeń
innych oddziałów. 11. Urządzenia i elementy urządzeń technicznych pochodzące z demontażu
Wykonawca wywiezie i zutylizuje po akceptacji Zamawiającego. 12. Wykonawca będzie
zobowiązany wykonywać roboty powodujące hałas wyłącznie w godzinach 12:00 - 20:00 (dni
powszednie), 8:00-20:00 (sobota, niedziela). 13. Ze względu na konieczność prawidłowego
funkcjonowania Pracowni Hemodynamiki (transport chorych do i z Pracowni) Wykonawca będzie
zobowiązany do podzielenia korytarza głównego na dwie części (tj. zbudowania wzdłuż korytarza
na środku szczelnej przegrody w postaci ścianki g/k celem wydzielenia korytarza transportowego).
Wykonawca prace budowlane będzie mógł wykonywać jednoczasowo tylko w jednej części
podzielonego korytarza (naprzemiennie wg. potrzeb po wcześniejszym poinformowaniu personelu
medycznego). Ostateczne prace wykończeniowe w całym korytarzu (po rozebraniu szczelnej
przegrody w postaci ścianki g/k) Wykonawca będzie mógł prowadzić w okresie ostatnich 3 tygodni
umownego terminu. W tym czasie nie będzie wykonywany żaden transport chorych. 14.
Zamawiający informuje, że w okresie prowadzonych prac budowlanych w Klinicznym Oddziale
Kardiologii będą prowadzone równocześnie prace adaptacyjne w Sali zabiegowej Pracowni
Hemodynamiki (na tej samej kondygnacji). Tym samym Zamawiający zastrzega w przypadku
niezbędnej potrzeby, możliwość wstrzymania robót lub ich przesunięcie w celu prawidłowego
skoordynowania obu zadań. 15. Zamawiający wymaga, aby po wykonaniu wszystkich czynności
Wykonawca uporządkował miejsca prowadzenia prac oraz pozostawił je w stanie czystym i
nadającym się do użytkowania; 16. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. Warunki
przedmiotowe wymagane od Wykonawców: - zaoferowanie minimalnego okresu gwarancji 36
miesięcy - zaoferowanie terminu płatności 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT, - zaakceptowanie postanowień umowy, której wzór stanowi
załącznik nr 3 do SIWZ - sporządzenie skróconego kosztorysu ofertowego na podstawie załącznika
nr 9 do SIWZ - sporządzenie szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego opracowanego
według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ. - posiadania ważnej umowy ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia przez cały okres realizacji umowy w wysokości nie niższej niż 1 400 000,00 zł brutto. W
sytuacji, gdy w trakcie obowiązywania umowy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
wygaśnie, Wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć nową umowę ubezpieczenia w takim terminie,
aby zapewnić ciągłość wykonywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Termin wykonania

zamówienia Zamawiający przewiduje okres wykonania zamówienia na 15 tygodni (tj. 105 dni
kalendarzowych) od daty przekazania placu budowy przez Zamawiającego. Przekazanie placu
budowy nastąpi do 10 dni po podpisaniu umowy..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających



Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, które udzielane będą na podstawie art.
67 Pzp.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.25.20-2, 45.33.23.00-6, 45.33.22.00-5,
45.33.11.00-7, 45.22.35.00-1, 45.31.12.00-2, 45.21.51.42-4, 45.40.00.00-1, 45.11.13.00-1,
45.31.00.00-3, 45.43.21.00-5, 45.42.11.52-4, 45.31.10.00-0, 45.33.12.10-1, 45.33.12.20-4,
45.32.10.00-3, 45.31.11.00-1, 45.31.21.00-8, 45.31.70.00-2, 45.31.22.00-9, 45.41.00.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 105.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości 26 900,00 zł
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 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 wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie. W zakresie
spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
ocena ich spełnienia nastąpi na podstawie oświadczenia, o którym mowa w części XII
pkt. 1 ppkt 2 SIWZ



III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o

W zakresie warunku wskazanego w części XI.1b) tj. posiadania wiedzy i
doświadczenia, tzn. warunek rozumiany jako zrealizowanie w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie najważniejszych robót budowlanych (należy wykazać co najmniej
dwie roboty budowlane) w budynkach, w których wykonywania jest działalność lecznicza
w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.jedn. Dz. U. z
2013r. 3 poz. 217 z późn. zm.) odpowiadających swoim rodzajem niniejszemu
zamówieniu, tj. roboty budowlane obejmujące przebudowę budynku lub remont budynku
o łącznej wartości brutto obu robót budowlanych nie niższej niż 1 400 000,00 zł. W
przypadku Wykonawców, którzy wykażą w dowodach wykonane roboty budowlane,
których wartość zostanie określona w walutach obcych, Wykonawca zobowiązany jest do
dokonania przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP z ostatniego dnia
roku, w którym roboty budowlane wykonano, a w przypadku robót budowlanych
wykonanych w 2014 roku według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego
poprzedzającego dzień składania ofert i wpisaniu prawidłowej wartości w Załączniku nr 6
do SIWZ, ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wykazu wykonanych w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym najważniejszych robót budowlanych (należy wykazać co
najmniej dwie roboty budowlane) w budynkach, w których wykonywania jest działalność
lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.jedn.
Dz. U. z 2013r. poz. 217 z późn. zm.) odpowiadających swoim rodzajem niniejszemu
zamówieniu, tj. roboty budowlane obejmujące przebudowę budynku lub remont budynku
o łącznej wartości brutto obu robót budowlanych nie niższej niż 1.400.000,00 zł wraz z
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca ich wykonania oraz załączeniem
dowodów, dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz zastały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone, o którym mowa w cz. XII pkt 1 ppkt 5 SIWZ.



III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie. W zakresie
spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
ocena ich spełnienia nastąpi na podstawie oświadczenia, o którym mowa w części XII
pkt. 1 ppkt 2 SIWZ



III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o

W zakresie warunku wskazanego w części XI.1c) tj.: dysponowania osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia, tzn. warunek rozumiany jako zapewnienie m. in. osób
pełniących stanowiska kierownicze o poniższych uprawnieniach, wymaganych Ustawą
Prawo Budowlane: 1) Kierownik robót budowlanych - doświadczenie zawodowe
przynajmniej 3 lata od uzyskania uprawnień budowlanych do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zrzeszenie w
Izbie Inżynieryjnej Budownictwa (aktualna opłata). Przez uprawnienia należy rozumieć:
uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu
Ministra Transportu Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578 ze zm.) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio
obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z
dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz.394) do
pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie., ocena spełnienia warunku nastąpi na
podstawie oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień o którym mowa w części XII pkt. 1 ppkt 6 oraz wykazu osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
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 - zgodnie z Załącznikiem nr 11 do SIWZ. W szczególności
Zamawiający wymaga wskazania osoby, która będzie po stronie Wykonawcy sprawowała
funkcję Kierownika robót budowlanych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo
Budowlane. Zgodnie z warunkiem udziału wskazanym powyżej w cz. XI pkt 1 lit. c) o
którym mowa w cz. XII pkt. 1 ppkt 7



III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

W zakresie warunku wskazanego w części XI.1d) tj.: sytuacji ekonomicznej i
finansowej, tzn. warunek rozumiany, jako posiadanie środków finansowych lub zdolności
kredytowej, w wysokości nie niższej niż 1 400 000 zł brutto, ocena spełnienia warunku
nastąpi na podstawie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności

kredytowej wykonawcy w wysokości nie niższej niż 1 400 000 zł brutto, o której mowa w
cz. XII pkt. 1 ppkt 8
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 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 wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
należy przedłożyć:


wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i
wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty
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 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;



informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące
dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:



informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

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;



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 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)

XII. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą W
celu wykazania spełniania przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy
oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 Ustawy, oraz w celu potwierdzenia, że
zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego, Zamawiający żąda
następujących dokumentów: 1. Dokumenty wymagane: 1) oryginał lub kopia, poświadczona przez
Wykonawcę za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu 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, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2)
oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy - z wykorzystaniem
wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w z art. 24
ust. 1 ustawy - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, 4) oświadczenie o
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w z art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy - z wykorzystaniem wzoru
stanowiącego załącznik nr 5A do SIWZ (lista podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej), 5) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie najważniejszych robót
budowlanych (należy wykazać co najmniej dwie roboty budowlane), odpowiadających swoim
rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia w budynkach, w
których wykonywania jest działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o
działalności leczniczej (t.jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 217 z późn. zm.) tj. roboty budowlane
obejmujące przebudowę budynku lub remont budynku o łącznej wartości brutto obu robót
budowlanych nie niższej niż 1.400.000,00 zł z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - zgodnie z załącznikiem nr 6 SIWZ UWAGA !
Jeżeli dowody potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane obejmują między innymi
inne roboty niż będące przedmiotem niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest podać
w wykazie robót budowlanych w sposób jednoznaczny wartość robót budowlanych
odpowiadających przedmiotowi niniejszego zamówienia. 6) oświadczenie, że osoby, które będą
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień. 7) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 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 informacja o
podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z Załącznikiem nr 11 do SIWZ. W
szczególności Zamawiający wymaga wskazania osoby, która będzie po stronie Wykonawcy
sprawowała funkcję Kierownika robót budowlanych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo
Budowlane. Zgodnie z warunkiem udziału wskazanym powyżej w cz. XI pkt 1 lit. c), 8) informacja
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości nie niższej niż 1 400 000 zł
brutto, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 9) dowód
wniesienia wadium. 2. Dokumenty przedmiotowe dodatkowo wymagane do złożenia wraz z ofertą:
a) Formularz ofertowy- z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, b) Skrócony
kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie Przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 9 do
SIWZ c) Harmonogram rzeczowo-finansowy wg załącznika nr 10 do SIWZ. d) Wykonawca, który
przy realizacji zamówienia zamierza korzystać z pomocy podwykonawców zobowiązany jest
wyraźnie wskazać w swojej ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom oraz podać nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby wykonawca
powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej w cz. XII pkt 1 ppkt 1)
składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument,
o którym mowa powyżej w cz. XII pkt 3 zdanie pierwsze, powinien być wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o
którym mowa w cz. XII pkt. 3 zdanie pierwsze, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone
przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Dokumenty zawierające odpowiednie
oświadczenia powinny być wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez
Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca

zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z
wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. Ponadto,
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
ma obowiązek złożyć wraz z ofertą oświadczenia, o których mowa w cz. XII.1 2) do XII.1.4)
włącznie i inne wymagane treścią SIWZ dokumenty. 4. Dokumenty wymagane w przypadku
składania oferty wspólnej 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W
tym przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania. 2) W przypadku, o którym mowa w pkt. 1 powyżej Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelką
korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem Zamawiający będzie prowadził
wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem. Z tego względu należy w ofercie wyraźnie wskazać
pełnomocnika reprezentującego Wykonawców oraz podać adres do doręczeń. Zamawiający
przyjmuje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za
zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów. 3) W przypadku, kiedy ofertę składa kilku
Wykonawców wspólnie, oferta oraz wszystkie załączniki powinny być podpisane przez
pełnomocnika ustanowionego przez tych Wykonawców. 4) W przypadku, kiedy kilku Wykonawców
składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć: a) pełnomocnictwo, podpisane przez
upoważnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, b) dokumenty wymienione w cz. XII pkt 1ppkt. 1) niniejszej SIWZ
wystawione indywidualnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, c) oświadczenie każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia - dla każdego z nich indywidualnie - o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy d)
oświadczenie każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dla
każdego z nich indywidualnie - o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy, e)
oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - oświadczenie z
art. 22 ustawy - Zamawiający dopuszcza, aby oświadczenie to zostało podpisane przez należycie
umocowanego pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w
ich imieniu, f) wspólny formularz ofertowy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Zamawiającego
załącznikami podpisany przez ustanowionego pełnomocnika, g) inne dokumenty wymagane przez
Zamawiającego. Uwaga dla Wykonawcy: Wypełniając Formularz Ofertowy, jak również inne
dokumenty powołujące się na Wykonawcę w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać
dane dotyczące Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, a nie dane

pełnomocnika. 4a. Wymagania dla podmiotów, które będą realizowały część zamówienia, na
których potencjał Wykonawca się powołał przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu, zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy: a) dokument wymieniony w cz. XII pkt 1 ppkt. 1)
niniejszej SIWZ wystawiony indywidualnie dla każdego z podmiotów na które Wykonawca będzie
się powoływał przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu a które będą realizowały część
zamówienia publicznego, b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w z art. 24 ust. 1 Ustawy i w
art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy (cz. XII pkt 1 ppkt 3 i 4) indywidualnie dla każdego z podmiotów, na które
Wykonawca będzie się powoływał przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu a które będą
realizowali część zamówienia publicznego. 5. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. - Zamawiający może zażądać
przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia
dokumentu będzie nieczytelna lub wzbudzi wątpliwość, co do jej prawdziwości. - W przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na
których zasobach polega Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy
lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty Dokumenty złożone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. 6.
Oświadczenia i dokumenty uzupełniane w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, powinny potwierdzać
spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane
roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu w którym
upłynął termin składania ofert. 7. Zamawiający zgodnie z art. 24b Ustawy wezwie Wykonawców
należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli odrębne oferty o udzielenie w określonym
terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących
między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. 1.
Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki w szczególności
wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, na
ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji. 2. Zamawiający
wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz
wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w SIWZ cz. XII.1.4)

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 - 90



2 - Okres gwarancji - 10
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
W związku z art. 144 Prawa zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany
istotnych postanowień umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, w szczególności poprzez
zmianę odpowiednio sposobu realizacji robót, okresu i terminów ich realizacji i/lub ceny w
następujących okolicznościach: 1. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w
zakresie mającym wpływ na realizację robót; 2. Zmiany stawki urzędowej podatku VAT, przy czym
w takim przypadku zmianie ulegnie kwota podatku VAT i kwota ceny brutto; 3. Zmiana terminu
wykonania umowy z uwagi na: a) konieczność zmiany terminu przekazania placu budowy
Wykonawcy przez Zamawiającego, jednak w takiej sytuacji termin wykonania przedmiotu umowy
nie może być dłuższy niż o okres przesunięcia terminu przekazania placu budowy w stosunku do
określonego w umowie, b) koniecznością wykonania robót zamiennych, c) wstrzymaniem prac
przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, d) innymi przyczynami
zewnętrznymi niezależnymi od Wykonawcy i Zamawiającego skutkujące niemożliwością
prowadzenia prac. 4. Obiektywnie uzasadnionej decyzji Zamawiającego, co do kolejności realizacji
robót; 5. Konieczności wykonania robót zamiennych; 6. Konieczności wstrzymania lub przesunięcia
realizacji robót w związku z prowadzeniem prac adaptacyjnych w Sali zabiegowej Pracowni
Hemodynamiki (na tej samej kondygnacji). Tym samym Zamawiający zastrzega w przypadku
niezbędnej potrzeby, możliwość wstrzymania robót lub ich przesunięcie w celu prawidłowego
skoordynowania obu zadań skutkować to będzie zmian ą terminu wykonania umowy jednak w takiej
sytuacji termin wykonania przedmiotu umowy nie może być dłuższy niż o okres wstrzymania robót
w stosunku do określonego w umowie. 7. Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmiany osób
personelu Wykonawcy; 8. Uzasadnionych, niezawinionych przez Wykonawcę przerw w realizacji
umowy spowodowanych siłą wyższą; 9. Zmiany rachunku bankowego i innych danych zarówno
Wykonawcy, jak i zamawiającego Zmiana osób upoważnionych do reprezentacji strony (do
kontaktów) wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony podpisanego przez osoby
upoważnione do reprezentacji Strony.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.klinika-zabrze.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital
Specjalistyczny w Zabrzu ul. M. Skłodowskiej-Curie 10 41-800 Zabrze Pokój nr 2 Za dokumentację
w formie papierowej zamawiający pobiera kwotę 150,00 zł, płyta CD 20,00.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
19.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Szpital Specjalistyczny w Zabrzu ul. M. Skłodowskiej-Curie 10
41-800 Zabrze Sekretariat Dyrekcji (budynek administracji - II piętro).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Zastosowana numeracja w Ogłoszeniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych jest numeracją zgodną z SIWZ Zamawiającego..
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

