Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków
Kraków dnia 15.04.2016 r.

Centrala Telefoniczna Szpitala
12 644-01-44

V

Sekretariat Szpitala
12 644- 08-65

Kraków: Przebudowa i termomodernizacja pawilonu A - A1 w Szpitalu
Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie
Numer ogłoszenia: 93484 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

FAX

zawarcia umowy ramowej

12 644-47-56

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

e-mail: zeromski@bci.pl
kancelaria@zeromski-szpital.pl

I.

NIP 678-26-80-028
REGON 000630161
www.zeromski-szpital.pl

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie , os. Na Skarpie 66, 31-913
Kraków, woj. małopolskie, tel. (012) 6441956, faks (012) 6444756.
 Adres strony internetowej zamawiającego: www.zeromski-szpital.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: Przebudowa i
termomodernizacja pawilonu A - A1 w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana
Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

z

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i termomodernizacji
pawilonu A - A1budynku Głównego Szpitala im. S. Żeromskiego SP ZOZ os. Na
Skarpie 66 w Krakowie, zgodnie z przedstawionym zakresem rzeczowym: a)
Przebudowa pomieszczeń Oddziału I Wewnętrznego, Oddziału III Wewnętrznego i
Pracowni Endoskopowej wraz z przebudową związaną ze zmianą funkcji poddasza,
zlokalizowanych w pawilonie A, A1 Szpitala im. S. Żeromskiego SP ZOZ, zgodnie z
opracowaną dokumentacją projektową, pozwoleniem konserwatorskim nr 486/14
dnia 14.10.2014 r. oraz z decyzją pozwolenia na budowę nr 2948/2014 z dnia
25.11.2014 roku. b) Termomodernizacja pawilonu A1 Szpitala im. S. Żeromskiego
SP ZOZ, zgodnie z opracowaną dokumentacja projektową, pozwoleniem
konserwatorskim nr 387/14 z dnia 11.08.2014 roku i decyzją pozwolenia na

budowę nr 2256/2014 z dnia 09.09.2014 roku - w części dotyczącej wymiany okien i drzwi pawilonu A1. c)
Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania p.n. Przebudowa parteru pawilonu A/ A1,
zgodnie z opracowaną koncepcją. d) Opracowanie projektu zamiennego do zadania p.n. Przebudowę
pomieszczeń Oddziału I Wewnętrznego, Oddziału III Wewnętrznego i Pracowni Endoskopowej wraz z
przebudową związaną ze zmianą funkcji poddasza, zlokalizowanych w pawilonie A, A1 Szpitala im. S.
Żeromskiego SP ZOZ os. Na Skarpie 66 w Krakowie w zakresie obejmującym rozbudowę szybu windowego o
dodatkowy przystanek na poddaszu budynku A1. e) Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę na realizację
ww. zadań. f) Realizacja I -etapu zadania p.n. Przebudowa parteru pawilonu A/ A1 Szpitala im. S. Żeromskiego
SP ZOZ - w zakresie obejmującym wzmocnienie stropu dla potrzeb montażu kolumn monitorujących,
poszerzenie otworów drzwiowych, przejść w elementach konstrukcyjnych, wyburzeń a następnie wykonanie
rozebranych elementów jako ścianki z płyt GK wypełnionych wełną mineralną. g) Realizacja zakresu
rzeczowego opisanego projektem zamiennym. h) Uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych
do użytkowania pomieszczeń po zakończeniu przebudowy budynku A1/A Szpitala im. S. Żeromskiego SP ZOZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera opis techniczny oraz dokumentacja projektowa w
szczególności projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno- użytkowy i koncepcja - stanowiący załącznik nr 1 do
SIWZ. 2. Roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia muszą być wykonane zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie wymogami zawartymi w szczególności : w Prawie budowlanym z dnia 7 lipca
1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1409 z późn. zm.) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75,
poz. 690 z późniejszymi zmianami); Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie
wymagań, jakim powinny opowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia
zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. 2012 poz.739) Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26
września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr
169 poz. 1650 z późn. zm.) Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.
2003 nr 162, poz. 1568, z późn. zm.); Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwo i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126); Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z późn. zm.); Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). Obowiązujących Polskich Normach Budowlanych..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.10.00.00-8, 45.21.51.00-8,
45.31.00.00-3, 45.31.20.00-7, 45.31.40.00-1, 45.33.10.00-6, 45.33.20.00-3, 45.33.30.00-0, 45.31.31.00-5,
45.40.00.00-1, 45.41.00.00-4, 45.42.00.00-7, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3, 45.45.00.00-6, 71.32.00.00-7,
71.22.00.00-6.
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: Zakończenie: 30.11.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Obowiązek wpłaty wadium. Przystępując do przetargu Wykonawca
zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 150.000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 2. Forma wpłaty
wadium. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych
lub pieniężnych poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 3) gwarancjach bankowych, 4)
gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.
5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2007 r. Nr 42, poz.275). 3. Wadium wniesione w pieniądzu. 1) 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. Fakt wniesienia wadium należy potwierdzić poprzez dostarczenie Zamawiającemu kopii
dowodu wpłaty. 2) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca Wykonawcy wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wskazany przez
Wykonawcę. 4. Wadium wniesione w innej formie. 1) W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w
pieniądzu, do oferty należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu
stanowiącego zabezpieczenie wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w osobnej kopercie. 2) Z treści
gwarancji (poręczenia) powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez
Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej
kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy. 3) Zamawiający wymaga, aby okres
ważności gwarancji/ poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą, tj. 30 dni. 5. Zwrot wadium.
Zamawiający zwraca wadium: 1) Wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej
lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem sytuacji wskazanej w pkt VIII.6.1. Specyfikacji; 2) Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) Na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez
Wykonawcę, któremu zwrócono wadium w przypadkach wskazanych powyższej w pkt 1, jeżeli w wyniku
ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający
wyznacza zarazem termin ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 6. Utrata wadium. Zamawiający
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach, gdy: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana,
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2)
Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy; 3) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,
pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2
pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki,
o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
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
 Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku, należy złożyć oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie
spełnia.
 III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej: - 1 robotę budowlaną
polegającą na zrealizowaniu budowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu obiektów
należących do klasy 1264 wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (budynki szpitali i
zakładów opieki medycznej) zrealizowane w warunkach i na terenie czynnego, prowadzącego
działalność leczniczą zespołu budynków szpitala posiadającego min 300 łóżek, o wartości co
najmniej 5.000.000,00 zł brutto, - 1 robotę budowlaną polegającą na zrealizowaniu budowy,
nadbudowy, przebudowy lub remontu obiektu użyteczności publicznej wpisanego do rejestru
zabytków o powierzchni nie mniejszej niż 2 000 m2 zrealizowane w warunkach i na terenie
czynnego obiektu o wartości co najmniej 3.000.000,00 zł brutto, - projekt dla obiektów służby
zdrowia o wartości co najmniej 200.000,00 zł Ocena spełniania warunku dokonana zostanie
zgodnie z formułą spełnia nie spełnia.
 III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku, należy złożyć oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie
spełnia.
 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 Wykonawcy muszą dysponować osobami: A. W zakresie uprawnień do projektowania: 1.
minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń; 2. minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do
projektowania w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń; 3. minimum jedną
osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych,
kanalizacyjnych bez ograniczeń; 4. minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń. B. W zakresie uprawnień do kierowania robotami
budowlanymi: 1. minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno -budowlanej bez ograniczeń i posiadającą
jednocześnie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w obiektach zabytkowych
lub posiadającą co najmniej 2 letnią praktykę, na budowie przy nadzorowaniu prac w
obiektach zabytkowych nieruchomych; posiadająca co najmniej 3 -letnie doświadczenie w
kierowaniu budową (kierownik budowy), 2. minimum jedną osobą po siadającą uprawnienia

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; posiadająca minimum 3
letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych (kierownik robót), 3. minimum jedną
osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami, budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych, kanalizacyjnych bez ograniczeń; posiadająca minimum 3 letnie
doświadczenie na stanowiskach kierowniczych (kierownik robót), Zamawiający dopuszcza by
wskazana/e osoba/y łączyły w sobie kompetencje (wymagane kwalifikacje, uprawnienia).
Wskazane powyżej osoby muszą przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego.
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia.
 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 Wykonawcy muszą posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie
mniejszej niż 8.000.000,00 zł Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą
spełnia nie spełnia.
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;
 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, 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 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;
 nie zalega z uiszczaniem 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 - wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące 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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY
BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym
wymaganiom należy przedłożyć:
 inne dokumenty
1. Oświadczenie Wykonawcy, że udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane i instalacyjne min. 60 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu dokonania odbioru końcowego . 2.
Oświadczenie Wykonawcy, że udziela gwarancji na zamontowane urządzenia i osprzęty: a)
centrala wentylacyjna i klimatyzacyjne min. 36 miesięcy b) wentylatory - min. 36 miesięcy c)
centrala p.poż - min. 36 miesięcy d) centrala instalacji przywozowej - min. 36 miesięcy e) agregat
skraplający min. 36 miesięcy f) urządzenia aktywne sieci wewnętrznej LAN min. 36 miesięcy Po
uruchomieniu sieć komputerowa winna być objęta certyfikatem i gwarancją producenta na okres
nie mniejszy niż 25 lat, a urządzenia aktywne gwarantują minimum 3 lata, licząc od dnia
następnego po dniu dokonania odbioru końcowego
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 - Gwarancja - 2
 3 - Plan organizacji - 3
IV.2.2)
V przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
https://aukcje.uzp.gov.pl/
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
Zmiany postanowień umowy zawiera projekt umowy o roboty budowlane.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zeromski-szpital.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Działu
Organizacyjnego Szpitala, Kraków, os. Na Skarpie 66, w godz. 8:00 -14 00 lub na pisemny wniosek drogą
pocztową.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.05.2016
godzina 10:30, miejsce: Kancelaria Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie,
31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

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

