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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital

Specjalistyczny , ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie, tel. 015 8433201, 8433103, 8433397,

faks 015 8433201, 8433397.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-stw.com

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: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania:

Przebudowa Oddziału Położniczego i Neonatologicznego oraz Bloku Porodowego z elementami termomodernizacji

w Drugim Pawilonie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w

ramach zadania: Przebudowa Oddziału Położniczego i Neonatologicznego oraz Bloku Porodowego z elementami

termomodernizacji w Drugim Pawilonie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Zadanie A

Przebudowa Oddziału Położniczego i Neonatologicznego oraz Bloku Porodowego 1. Architektura 2. Konstrukcja 3.

Gazy medyczne 4. Instalacje sanitarne wewnętrzne (wod-kan i CO) 5. Wentylacja mechaniczna 6. Instalacje

elektryczne 7. Instalacje teletechniczne 8. Wybrane elementy z wyposażenia technologicznego ujęte w kosztorysie

SZ-POR-TM1 Zadanie B Prace termomodernizacyjne w Drugim Pawilonie 1. Architektura 2. Wentylacja

mechaniczna na poziomie parteru budynku B1 3. Wewnętrzne instalacje sanitarne - wymiana przewodów i

armatury w węzłach rozdzielaczowych z izolacją cieplną 4. Wewnętrzne instalacje sanitarne - przebudowa instalacji

wodociągowej Zadanie C Dostosowanie Drugiego Pawilonu Szpitalnego tj. budynków A, B i B1 do

obowiązującychprzepisów pożarowych 1. Architektura - w zakresie ujętym w kosztorysie SZP-PAW-BUD9 2.
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Konstrukcja - w zakresie ujętym w kosztorysie SZP-PAW-BUD9 3. Wewnętrzne instalacje sanitarne - przebudowa

wewnętrznej instalacji hydrantowej i CO w zakresie ujętym kosztorysach SZ-POR-HYD oraz SZ-POR-CO1 4.

Wewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne w zakresie ujętym w kosztorysie SZ-POR-ETE1.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

W przypadku wystąpienia zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, których zakres nie

przekracza 50% wartości przedmiotu umowy a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od

wykonania zamówienia dodatkowego, Wykonawca zobowiązany jest je wykonać na dodatkowe zamówienie

udzielone przez Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów jak również

podstaw wyceny robót.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 147.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca w terminie do dnia złożenia oferty przetargowej tj. do 10 lipca 2012

roku godz. 11.00 winien wnieść wadium w wysokości 100 000, 00 PLN w formie przewidzianej przepisami art. 45

ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

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

Wykonawca złoży oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art.22 ust. 1

ustawy Prawo zamówień publicznych wg Załącznika nr 1 do SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca złoży: - oświadczenie wg Załącznika nr 1 do SIWZ w części dotyczącej art. 22 ust 1 ustawy

Prawo zam. publicznych -Wykonawca musi przedstawić Wykaz robót budowlanych wykonanych w

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy w tym okresie, sporządzony wg wzoru jak w Załączniku nr 2 do SIWZ oraz musi

dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty wymienione w wykazie zostały wykonane zgodnie z
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zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz ten ma świadczyć o wykonaniu przez

Wykonawcę co najmniej jednego zamówienia o podobnym zakresie i o wartości porównywalnej lub

przekraczającej wartość zamówienia w składanej przez Wykonawcę ofercie. Jeżeli z oferty Wykonawcy

wynikać będzie, że Wykonawca przy realizacji zamówienia, będzie korzystał z wiedzy i doświadczenia

oraz potencjału technicznego oraz osób innych podmiotów mających wykonywać roboty budowlane, to

należy dołączyć odpowiadający tym robotom budowlanym Wykaz robót budowlanych, wykonanych przez

te podmioty wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty wymienione w Wykazie zostały wykonane

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Pod pojęciem, zamówienie o podobnym

zakresie, w tym postępowaniu, rozumie się zamówienie polegające na wykonaniu następujących

rodzajów robót: robót ogólnobudowlanych, robót instalacyjnych wod. kan, c.o. wentylacji mechanicznej,

gazów medycznych, elektrycznej, teletechnicznej. Wartość porównywalna, w tym postępowaniu, to

wartość wykonanych poszczególnych rodzajów robót, która nie może być mniejsza o więcej, niż 30%

wartości tych samych rodzajów robót zawartych w ofercie Wykonawcy.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca winien przedstawić: -oświadczenie wg wzoru Załącznik nr 1 do SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca winien przedstawić: -oświadczenie z art. 22 ust. 1 wg Załącznika nr 1 do SIWZ -wykaz

pracowników z informacją dotyczącą uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, w

specjalnościach odpowiednich do wykonania zamówienia wg Załącznika nr 3 do SIWZ -oświadczenie o

zatrudnianiu w/w osób przez Wykonawcę lub dołączyć pisemne zobowiązania innych podmiotów do

udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia na czas realizacji zamówienia objętego

prowadzoną procedurą przetargową podpisane przez uprawnione osoby tych podmiotów -oświadczenie

o zatrudnianiu pracowników zdolnych do wykonania zamówienia lub dołączyć pisemne zobowiązanie

innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia na czas

realizacji zamówienia objętego prowadzoną procedurą przetargową podpisane przez uprawnione osoby

tych podmiotów.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

-oświadczenie wg wzoru Zał. Nr 1 do SIWZ -kopia aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności

cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej z potwierdzeniem opłaty składki

ubezpieczeniowej, jeśli z treści polisy to nie wynika. Polisa winna obejmować okres trwania i odbioru

robót objętych zamówieniem. Termin płatności za wykonane roboty: do 45 dni od daty dokonania

odbioru robót i przedłożenia faktury Zamawiającemu.Fakturowanie robót następowało będzie nie

częściej niż jeden raz w miesiącu, na podstawie protokołów odbioru robót zawierających zrealizowany

zakres rzeczowy i podpisanych przez uprawnionego inspektora nadzoru lub inne osoby uprawnione przez

Zamawiającego.W przypadku zatrudniania Podwykonawców, Wykonawca zobowiązuje się do
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udokumentowania Zamawiającemu zapłaty kwoty należnej Podwykonawcy, przed upływem terminu

zapłaty należnej Wykonawcy kwoty od Zamawiającego

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 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz  robót  budowlanych  w  zakresie  niezbędnym  do  wykazania  spełniania  warunku  wiedzy  i

doświadczenia, 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, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem

dokumentu potwierdzającego,  że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i

prawidłowo ukończone

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku  inny  dokument  potwierdzający,  że  wykonawca  jest

ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z

przedmiotem 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,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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,  a  w  stosunku do  osób  fizycznych

oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

wykonawca  powołujący  się  przy  wykazywaniu spełniania  warunków  udziału w  postępowaniu na

potencjał 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:
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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

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie -  wystawiony nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB

ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym

wymaganiom należy przedłożyć:

zaświadczenie  podmiotu uprawnionego do kontroli  jakości  potwierdzającego,  że  dostarczane produkty

odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z

normami jakościowymi,  jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na

odpowiednich normach europejskich

III.6) INNE DOKUMENTY

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

Wypełniony Formularz oferty, Kosztorysy ofertowe, Zestawienie kosztorysów ofertowych, Oświadczenie, że

oferowane materiały posiadają świadectwa dopuszczenia do stosowania , certyfikaty wg Załącznika nr 4 do SIWZ

, Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli

Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,także pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez

osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy Dowód wpłaty wadium w wymaganej wielkości i formie

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których

ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

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: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy: tak
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Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany w istotnych postanowieniach umowy mogą nastąpić w wyniku zmiany okoliczności, których nie można było

przewidzieć w chwili przygotowywania SIWZ i oferty tj. polegających na wystąpieniu, w czasie realizacji robót,

nieprzewidywalnych awarii instalacji wewnętrznych szpitala i sieci zasilających szpital, mających wpływ na

działalność szpitala i realizację przedmiotu zamówienia. Warunkiem zastosowania zmiany będzie sporządzenie

protokołu konieczności przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego, określającego wpływ na

wykonanie robót i ewentualnie przewidywane ilości robót i materiałów koniecznych do wykonania wskutek

zaistniałej awarii. Rozliczenie robót nastąpi wg wskaźników określonych w ofercie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.szpital-stw.com

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Szpital

Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. Staszica 4, 37 -450 Stalowa Wola, Dział Zamówień Publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.07.2012

godzina 11:00, miejsce: Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. Staszica 4, 37 -450 Stalowa Wola,

Dział Zamówień Publicznych.

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: Roboty współfinansowane ze środków NFOŚ i GW w ramach III konkursu Programu

Priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) Zarządzanie energią w budynkach

użyteczności publicznej.

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
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