
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Krakowie, 
Dział Organizacyjno - Prawny, 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66, nr pok. 4, 

tel. 644-19-56, fax: 644-47-56
Regon: 000-630-161, NIP: 678-26-80-028

Ogłasza przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 206 tys. EURO 
na:

„„Wykonanie w ciągu komunikacyjnym galerii wewnętrznej Szpitala 
posadzki z terakoty – I piętro oraz posadzki epoksydowej - parter 

w Szpitalu im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie "
 (ZP 23/2009)

Przedmiot zamówienia: 
1. Grupa nr 1 - wykonanie posadzki z terakoty w ciągu komunikacyjnym galerii wewnętrznej 
Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie – I piętro: 
a) demontaż istniejących posadzek z tworzyw sztucznych wraz z podkładem;
b) demontaż istniejącej izolacji - suprema;
c) wywiezienie gruzu i utylizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami;
d) wykonanie warstwy izolacyjnej – styropian; 
e) wykonanie wylewki gr. 5 cm zbrojonej siatką; 
f) wykonanie posadzki z płytek gresowych 30x30cm;
g) wykonanie dylatacji;
h) wykonanie cokolików.

2. Grupa 2 -  wykonanie posadzki epoksydowej w ciągu komunikacyjnym galerii wewnętrznej 
Szpitala  Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie – parter: 
a) wywiezienie gruzu;
b) szlifowanie podłoża betonowego;
c) szpachlowanie ubytków;
d) wykonanie posadzki epoksydowej;
e) wykonanie cokołów przyściennych.

3. Szczegółowy zakres prac zawiera:
a) przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, 
b) mapy z zaznaczeniem wymienianych obszarów, stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ oraz 
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiąca załącznik nr 6 
do SIWZ.
4.  Wykonawca  udzieli  min.  120  miesięcy gwarancji  na  wykonane  roboty  od  dnia 
zakończenia robót.  
5. Wszystkie  materiały  użyte  przez Wykonawcę do prac budowlanych,  jak również do robót 
tymczasowych  muszą  posiadać  odpowiednie  atesty,  certyfikaty  i  być  dopuszczone  do 
użytkowania          w Polsce.
6. Termin realizacji zamówienia:  do dnia 30 listopada 2009 r. 

CPV : 45.45.30.00-7, 45.21.51.40-0 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część stanowi grupa nr 1 lub 
grupa nr 2. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje  udzielenia zamówienia dodatkowego.
Zamawiający nie przewiduje  stosowania aukcji elektronicznej.



Zamawiający nie przewiduje stosowania dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia w danej grupie zostaną 
odrzucone. 
Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę na grupę. 
Zamawiający  żąda  wskazania  przez  Wykonawcę  w  ofercie  części  zamówienia,  której 
wykonanie powierzy podwykonawcom. 

Zamawiający odstępuje od żądania wadium.

Kryteria oceny ofert:    
Cena - 100%

Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia  zamieszczona  na  stronie  Zamawiającego 
www.zeromski-szpital.pl . 
Na  wniosek  Wykonawcy  Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia  można  odbierać 
osobiście w Budynku Administracji Szpitala, os. Na Skarpie 66, pok. 9, w godz. od 8:00 - do 
14:00 lub za zaliczeniem pocztowym  – cena specyfikacji -  12,20 zł 
Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
1.w sprawach formalnych:  
- mgr Iwona Wolnicka – Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych 012/644-01-44 w.413
2. w sprawach przedmiotu zamówienia:  
- inż. Adam Krzyżak – Kierownik Działu Technicznego, tel. 0-664-627-185

Ofertę  należy  złożyć  w  Kancelarii  Szpitala  Specjalistycznego  im.  Stefana  Żeromskiego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 
Kraków, pokój nr 12.
Termin składania ofert: do dnia 10.09.2009 r. do godz. 10:30.
Miejsce i termin otwarcia ofert: w dniu 10.09.2009 r. o godz. 11:00 w Budynku Administracji 
Szpitala, os. Na Skarpie 66, Dział Organizacyjno-Prawny pok. nr 4.

I.  W przetargu mogą wziąć udział  Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu, 
określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

a) posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych 
podmiotów  do  udostępnienia  potencjału  technicznego  i  osób  zdolnych  do  wykonania 
zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na 
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.  Wykonawca  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  ma 
obowiązek dołączenia do oferty:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych -  załącznik nr 2 do specyfikacji.
2.  Aktualny  odpis  z  właściwego rejestru  albo  aktualne  zaświadczenie  o  wpisie  do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 
ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert.
3.  Oświadczenie  Wykonawcy,  że  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków,  opłat  oraz  składek  na 
ubezpieczenia  zdrowotne  i  społeczne,  lub  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie, 

http://www.zeromski-szpital.pl/


odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w całości  wykonania 
decyzji właściwego organu.
4.  Wykaz  wykonanych  robót  budowlanych  w okresie  ostatnich  5 lat  przed  dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 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 
załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.
Wykonawca musi wykazać się wykonaniem w okresie, o którym mowa powyżej,  co najmniej 
jednej roboty budowlanej o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, o wartości 
odpowiadającej  wartości  brutto  oferty  (w  grupie,  na  którą  Wykonawca  składa  ofertę), 
udokumentowanej  dokumentem  potwierdzającym,  że  robota  budowlana  została  wykonana 
należycie np. referencjami. 
Roboty budowlane nie udokumentowane nie będą brane pod uwagę. 
5. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu  zamówienia,   wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych, 
doświadczenia  i  wykształcenia,  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia,  a  także  zakresu 
wykonywanych przez nich czynności. 
Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem osób posiadających kwalifikacje konieczne do 
realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 
2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. 
zm.), a w szczególności :
-  kierownikiem budowy posiadającym  uprawnienia  do  kierowania  robotami  budowlanymi  w 
specjalności  ogólno-budowlanej,  posiadającym  zaświadczenie,  że  przynależy  do  Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa oraz jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej - aktualne 
na dzień składania ofert.
6.  Polisa,  a  w  przypadku  jej  braku  inny  dokument  potwierdzający,  że  Wykonawca  jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności, tj.  za szkody 
wyrządzone  osobom  trzecim  w związku  z  robotami  budowlanymi,  funkcjonowaniem  placu 
budowy i utrzymaniem obiektów oraz urządzeń znajdujących się na terenie budowy, przy czym 
suma  ubezpieczenia  nie  może  być  niższa  niż  wartość  brutto  oferty  (w  grupie,  na  którą 
Wykonawca składa ofertę).
Dokument ten powinien być aktualny przez cały czas realizacji przedmiotu zamówienia.  

Jeśli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić 

pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany 
jest do złożenia wszystkich wskazanych w pkt. 1-3 oświadczeń oraz dokumentów.

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 
wybrana,  Zamawiający  będzie  mógł  żądać  przed  zawarciem  umowy  w sprawie  zamówienia 
publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Powyższe  dotyczy  również  Wykonawców  będących  osobami  fizycznymi  (tj. 
przedsiębiorców podlegających  wpisowi  do  ewidencji  działalności  gospodarczej),  także  tych, 
którzy prowadzą wspólnie działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółki cywilnej.
Wymagania dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.  Wykonawca,  który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania  poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, składa:
– zamiast  dokumentów określonych  w specyfikacji  w punkcie  2  –  dokument  lub dokumenty 
wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,  potwierdzające,  że nie 
otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości.



2. Dokumenty wskazane powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania,  nie  wydaje  się  dokumentów,  o  których  mowa  w  specyfikacji  w  punkcie  2 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 
organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania.  Dokument  ten powinien być wystawiony z zachowaniem terminu wskazanego  
w pkt 2.

III.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dołączenia  do  oferty,  pod  rygorem  jej  odrzucenia, 
kosztorysów ofertowych wykonanych na  podstawie przedmiarów robót. 

IV. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą 
„spełnia – nie spełnia”, w oparciu o dołączone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia.

V. W momencie ukazania się ogłoszenia na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień 
Publicznych,  na  stronie  internetowej  Szpitala  zostanie  zamieszczone  ogłoszenie  oraz 
udostępniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert.

Kraków, dnia 18 sierpnia 2009 r.


