
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Krakowie, 

Dział Organizacyjno - Prawny, 31-908 Kraków, os. Młodości 10,  nr pok. 102, 
tel. 12 622-94-87, fax:  12 644-47-56

Regon: 000-630-161, NIP: 678-26-80-028 
Ogłasza przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 4.845 tys. EURO na:

„Modernizację Oddziału Ginekologiczno - Położniczego - odcinek położniczy  Szpitala 
Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie wraz z wymianą i rozbudową 

wewnętrznych instalacji " 
(ZP 16/11)

1.  Przedmiotem  zamówienia  jest  modernizacja  Oddziału  Ginekologiczno  -  Położniczego  (odcinek 
położniczy)  Szpitala  Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego  Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Krakowie, mieszczącego się w budynku głównym szpitala  Pawilon E 1 - I piętro + 
parter  o  łącznej  powierzchni  użytkowej  951 m2.    (  z  wyłączeniem oddziału  Noworodkowego  i  szybu 
windowego w części porodowo - noworodkowej.) Przebudowę Oddziału należy wykonać wraz z wymianą i 
rozbudową instalacji wewnętrznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera opis techniczny 
oraz  dokumentacja  projektowa,  w  szczególności  projekt  budowlany,  przedmiary  robót,  specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 1 do SIWZ.

Obiekt jest objęty ochroną konserwatorską jako obiekt znajdujący się w strefie ochrony konserwatorskiej.

2.  Roboty remontowo-budowlane stanowiące przedmiot zamówienia muszą być wykonane zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie wymogami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity  
Dz. U. z 2010r. Nr  243 poz. 1623 ze zm.), z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz z 
obowiązującymi normami.

3. Materiały i urządzenia użyte przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia muszą
odpowiadać Polskim Normom i posiadać stosowne atesty i dopuszczenia.

4. Prace budowlane będą realizowane w czynnym zakładzie (w ruchu, z wyłączeniem pomieszczeń,  w 
których prowadzone będą roboty w godz.  od 7:00 do 20:00), co wiąże się z możliwością wystąpienia 
utrudnień w rejonie prowadzonych prac. 

5. Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną remontowanych pomieszczeń w celu zapoznania
się ze stanem faktycznym.

6.  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  pokrycia  ewentualnych  kosztów  odbioru  realizacji  zadania 
np. ustalonych przez Sanepid i inne.

7. Roboty ulegające zakryciu wymagają zgłoszenia do odbioru na bieżąco, poprzez wpis do dziennika 
budowy.
8. Wykonawca zobowiązany będzie do wywiezienia materiałów z rozbiórki na własny koszt.

9. Po podpisaniu umowy Wykonawca przygotuje i  uzgodni z Zamawiającym harmonogram wykonania 
robót, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

10.   Wykonawca  zainstaluje  urządzenia  aktywne  sieci  komputerowej,  zgodne  z  dotychczas 
eksploatowanymi  na terenie Szpitala  przy zachowaniu dotychczasowych parametrów sprzętu. Okres 
gwarancji na urządzenia aktywne min. 36 miesięcy licząc od dnia zakończenia robót.

11. Wykonawca udzieli gwarancji na okres min. 36 miesięcy na wszystkie wykonane roboty budowlane, 
instalacyjne oraz na zamontowane urządzenia i osprzęty z wyjątkiem sieci komputerowej na którą udzieli 
min. 10 lat, oraz gwarancji min. 24  miesięcy na UPS  i zasilacze buforowe  min. 10 lat na żywotność 
baterii akumulatorów żelowych i min. 60 m-cy na urządzenia klimatyzacyjne  – okres gwarancji liczony od 
dnia zakończenia robót.

12.  Wykonawca zobowiązany będzie  do dokonania  przeglądów okresowych w trakcie  trwania  okresu 
gwarancji – 1 przegląd co 12 miesięcy  urządzenia UPS, zasilacze buforowe  i baterii akumulatorów oraz  
1  przegląd w okresie 12 miesięcy po zakończeniu okresu gwarancji.



13. Zamawiający  nie dopuszcza  składania ofert częściowych.

14. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. 
Zaoferowane materiały i urządzenia muszą posiadać parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione  
w dokumentacji technicznej. 
Zastosowane  w  specyfikacji,  projekcie  wykonawczym  lub  przedmiarze  robót  określenie  przedmiotu 
zamówienia  przez  wskazanie  materiałów  posiadających  w  swojej  nazwie  producenta  ma  na  celu 
doprecyzowanie  przedmiotu  zamówienia.  Wszystkie  określenia  materiałów  i  urządzeń,  które  opisane 
zostały  poprzez  wskazanie  znaków  towarowych,  patentów  lub  pochodzenia  należy  czytać  wraz  z 
wyrazami "lub równoważny".

15. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
17. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia dodatkowego.
18. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
19. Zamawiający nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej.
20. Zamawiający nie przewiduje stosowania dynamicznego systemu zakupów.
21. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
22. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
23. Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy 
podwykonawcom.

CPV :  45400000-7, 45450000-6, 45100000-8, 45215140-0, 45200000-9, 45215100-8, 45330000-9, 
           45310000-3, 45312100-6, 45314300-4, 45314320-0, 45315700-5, 45314000-1, 45333000-0.

Wysokość wadium: Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 
54.000,00  PLN (słownie: pięćdziesiąt cztery  tysiące złotych).
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem, na rachunek bankowy Zamawiającego:
Deutsche Bank PBC S.A. O/Kraków nr 45 1910 1048 3400 2331 1121 0002 Wadium może być wniesione 
w jednej z kilku form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy  Prawo zamówień publicznych.

Termin realizacji zamówienia -  do dnia 8 grudnia 2011 r.

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. Młodości 10,  w godz. od 8:00 - do 14:00, – cena specyfikacji -  24,40 
zł 
Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
w kwestiach formalnych:
Elżbieta Jastrzębska- Kukawka – St. Inspektor  w Sekcji Zamówień Publicznych,

   tel. (0-12) 622-94-87; Budynek Administracji, os. Młodości 10, 
   31-908 Kraków – pok. nr 102.

w kwestiach dotyczących przedmiotu zamówienia:
mgr inż. Maciej Sulek – Pełnomocnik Dyrektora ds Infrastruktury - tel. 664-176-174

Ofertę należy złożyć w Kancelarii  Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Młodości 10, 31-908 Kraków, pokój nr 101.
Termin składania ofert: do dnia 22.06.2010 r. do godz. 10:00.
Miejsce i termin otwarcia ofert: w dniu 22.06.2010 r. o godz. 10:30 w Budynku Administracji Szpitala, 
os. Młodości 10, 31-908 Kraków,  pokój nr 102.

1. Warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć  udział  Wykonawcy,  którzy spełniają warunki  określone w art.  22 ust.  1 
ustawy, dotyczące:

a)  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli 
przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania;

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


b) posiadania  wiedzy i doświadczenia:
-  Zamawiający  wymaga  posiadania  wiedzy  i  doświadczenia  w  zakresie  wykonania  w  okresie 
ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności  jest krótszy w tym okresie  co najmniej 
2 robót ogólnobudowlanych o wartości co najmniej 2.000.000,00 zł brutto każda.      

c)  dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do 
wykonania zamówienia:

- dysponowania kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń,                                            - dysponowania 
osobą/ami  posiadającą/ymi  uprawnienia  budowlane  do  wykonywania  instalacji  elektrycznych  i 
teletechnicznych, instalacji wentylacyjnych,  wodno – kanalizacyjnych, instalacji i urządzeń cieplnych, 
oraz przynależącymi do właściwej izby samorządu zawodowego i ubezpieczonymi od odpowiedzialności 
cywilnej.
Zamawiający wymaga, aby te osoby:
1)  posiadały  uprawnienia  do  sprawowania  samodzielnych  funkcji  w  budownictwie  odpowiadające 
wymaganiom określonym  w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.  U. z 
2010r. Nr 243 poz. 1623 ze zm. ),  
2)   posiadały  uprawnienia  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia  i  doświadczenie  (min.  2  letnie) w 
kierowaniu robotami w zakresie objętym zamówieniem 
oraz  
3) przynależały  do właściwej  izby samorządu zawodowego i  były  ubezpieczone od odpowiedzialności 
cywilnej zgodnie z ustawą 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.)

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- dysponowania rachunkiem, potwierdzającym wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową w wysokości   nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł
-  dysponowania  ubezpieczeniem  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności 
stanowiącym cały przedmiot zamówienia i obowiązującej w czasie trwania umowy o wartości nie mniejszej 
niż 2.500.000,00 zł.

oraz nie podlegania  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:

A.  W celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.  Formularz oświadczenia stanowi  załącznik nr 3 do 
SIWZ.

2.  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  ofert,  a  Wykonawcy  będący  osobami 
fizycznymi  oświadczenia  w  zakresie  art.  24  ust.  1  pkt.  2  ustawy.  Formularz  oświadczenia  stanowi 
załącznik nr 3 a do SIWZ.

3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie 
zalega  z  opłacaniem  podatków,   lub  zaświadczenia  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie, 
odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4.   Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  Wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek   na 
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,  
odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.  24 ust.  1 pkt 4-8 
ustawy – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;



6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy  
– wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

7. Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na 
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały  
udział  w  realizacji  części  zamówienia,  Zamawiający   żąda  przedstawienia  w  odniesieniu  do  tych 
podmiotów dokumentów wymienionych w  pkt.1 A ppkt.1-6.

B.  W celu wykazania spełniania przez  Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych: 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.  22 ust.  1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.  Formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

2.  Wykaz wykonanych (według  załącznika nr 5  do specyfikacji)  min. 2   robót ogólnobudowlanych w 
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest  
krótszy - w tym okresie, w kwocie nie mniejszej niż 2.000.000,00 złotych brutto, każda z podaniem ich 
rodzaju  i  wartości,  daty  i  miejsca  wykonania  oraz  załączeniem dokumentów potwierdzających,  że 
roboty zostały wykonane  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

3.  Wykaz  osób  (według  załącznika  nr  6  do  specyfikacji),  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  nich  czynności,  oraz  informacją  o 
podstawie  do  dysponowania  tymi  osobami,  tj.  kierownikiem  budowy  posiadającym  uprawnienia  do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń ( z min. 2 
letnim doświadczeniem), instalacji elektrycznych i teletechnicznych, instalacji wentylacyjnych,  wodno – 
kanalizacyjnych, instalacji i urządzeń cieplnych.
 
4. Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia.

5. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada 
rachunek,  potwierdzająca  wysokość  posiadanych  środków  finansowych  lub  zdolność  kredytową 
Wykonawcy,  w wysokości  nie  mniejszej  niż  2.000.000,00  złotych  wystawiona  nie  wcześniej  niż  3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.  Opłacona  polisa,  a  w  przypadku  jej  braku  inny  dokument  potwierdzający,  że  Wykonawca  jest 
ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z 
przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 2.500.000,00 złotych .

7.  W przypadku gdy Wykonawca,  wykazując  spełnianie  warunków,  o których  mowa w art.  22 ust.  1 
ustawy, polega na zasobach innych podmiotów  na zasadach  określonych  w art. 26 ust 2b ustawy,  
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji  niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywania zamówienia.

8. Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy, 
polega  na  zdolnościach  finansowych  innych  podmiotów  na  zasadach  określonych  w  art.  26  ust.  2b 
ustawy,  Zamawiający   żąda  przedłożenia  informacji  w  odniesieniu  do  tych  podmiotów  dokumentów 
wymienionych w  pkt.1 B ppkt.5.

C.     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 udzielenia zamówienia zobowiązany jest do 
złożenia wszystkich wskazanych w pkt. VI 1 A ppkt. 1 – 6 oświadczeń oraz dokumentów.

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia 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.

2.  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  VI.  1.  A. ppkt  2,  3,  4  oraz 6 
dokument  lub  dokumenty  wystawione  w  kraju  w  którym  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że:  

a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
- zamiast dokumentu określonego w pkt VI. 1. A. ppkt 5 specyfikacji – zaświadczenie właściwego 

organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca  zamieszkania  lub  zamieszkania  osoby, 
której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.

2. Dokumenty wskazane powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, za wyjątkiem dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 
uiszczeniem  podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  i  zdrowotne  albo  że  uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu,  który  powinien  być  wystawiony  nie  wcześniej  niż  3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3.  Jeżeli  w miejscu  zamieszkania  osoby lub  w kraju,  w którym Wykonawca ma siedzibę  lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w specyfikacji w punkcie VI 2. ppkt. 
1,  zastępuje  się  je  dokumentem  zawierającym  oświadczenie  złożone  przed  notariuszem,  właściwym 
organem  sądowym,  administracyjnym,  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego 
odpowiednio  miejsca  zamieszkania  osoby  lub  kraju,  w  którym  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce 
zamieszkania. Dokument ten powinien być wystawiony z zachowaniem terminów wskazanych w pkt 2.

D.   Dokumenty  jakie  mają  dostarczyć  Wykonawcy  w  celu  potwierdzenia  spełniania  wymagań   
Zamawiającego dotyczące przedmiotu umowy.

1. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do oferty, pod rygorem odrzucenia oferty, kosztorysów 
ofertowych wykonanych na podstawie przedmiarów robót.
Zamawiający  zweryfikuje  zakres kosztorysów ofertowych  na podstawie  przedmiarów robót   będących 
załącznikami do SIWZ.
W przypadku stwierdzenia istotnej różnicy kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę z załączonym 
przedmiarem robót Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

2. Oświadczenie, że żywotność baterii akumulatorów żelowych wynosi …..... ( min. 10 ) lat .

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

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 8 czerwca 2011 r.


