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Kraków: Przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z przebudową i zmianą funkcji poddasza
na cele socjalno - biurowo - magazynowe w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie.

Numer ogłoszenia: 187736 - 2014; data zamieszczenia: 03.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 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 Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz
z przebudową i zmianą funkcji poddasza na cele socjalno - biurowo - magazynowe w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana 
Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 
przebudowy Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z przebudową i zmianą funkcji poddasza na cele socjalno - 
biurowo - magazynowe w pawilonie F Budynku Głównego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, wraz z wewnętrznymi instalacjami:
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wodno-kanalizacyjnej, c.o., gazów medycznych i instalacji elektrycznej. Roboty 
budowlane obejmować będą przebudowę pomieszczeń mieszczących się w budynku głównym szpitala Pawilon F - I piętro + 
poddasze o łącznej powierzchni użytkowej 984,24m 2. Obiekt jest objęty ochroną konserwatorską. W ramach niniejszego 
postępowania Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu urządzeń koniecznych do zamontowania w 
remontowanych pomieszczeniach. Dostawy obejmować będą następujące urządzenia: -UPS o mocy znamionowej 40 kVA - 
wraz z bateriami -centrala wentylacyjna -klimatyzatory -serwery, urządzenia aktywne sieci LAN -kolumny -kamery i 
rejestratory do kamer -dźwig osobowy. Szczegółowe parametry ww. urządzeń zawiera załącznik dokumentacja techniczna. 2.
Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami ustawy z 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 984) z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz z 
obowiązującymi normami, pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia. 3. Wykonawca zobowiązuje się 
wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów zgodnych z dokumentacją przetargową. Zastosowane materiały winny 
posiadać certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych lub deklaracje zgodności, atesty oraz być zgodne z kryteriami 
technicznymi zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i z właściwymi przepisami 
obowiązującymi w okresie realizacji umowy. 4. Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania najwyższej staranności 
przy wykonywaniu zadania, usterki i szkody powstałe w trakcie realizacji zadania będą usuwane natychmiast po ich 
powstaniu przez Wykonawcę na jego koszt. 5. Roboty ulegające zakryciu wymagają zgłoszenia do odbioru na bieżąco przez 
inspektora nadzoru, poprzez wpis do dziennika budowy. 6. Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia terenu przed 
ewentualnymi zniszczeniami we własnym zakresie oraz do zapewnienia bezpiecznego przejścia w miejscach wykonywanych 
robót. 7. Prace budowlane będą realizowane w czynnym zakładzie co wiąże się z możliwością wystąpienia utrudnień w 
rejonie prowadzonych prac, także z brakiem możliwości korzystania z wind i klatek schodowych do transportu materiałów. 
Prace mają przebiegać w sposób nie zakłócający pracy Szpitala. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania prac 
codziennie w godzinach od 07.00 do 20.00 z wyjątkiem niedziel i świąt. 8. Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia 
ewentualnych kosztów odbioru realizacji zadania np. ustalonych przez Sanepid, Straż Pożarną, PIP, i innych. 9. Wykonawca 
zobowiązany będzie do wywiezienia materiałów z rozbiórki na własny koszt oraz ich utylizację zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w zakresie ochrony środowiska. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Inwestorowi dokumentów 
potwierdzających utylizację materiałów z rozbiórki w ilościach odpowiadających faktycznemu zakresowi wykonanych prac
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 rozbiórkowych. 10. Po podpisaniu umowy Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiającym harmonogram rzeczowo - 
finansowy wykonania robót, w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 11. Wykonawca udzieli gwarancji na 
okres min. 60 miesięcy od dnia zakończenia robót na wszystkie wykonane roboty budowlane oraz instalacyjne. Na 
zamontowane urządzenia i osprzęty: UPS o mocy znamionowej 40 kVA - min. 36 miesięcy z wyjątkiem żywotności baterii- 
min. 12 lat centrala wentylacyjna - min. 24 miesiące klimatyzatory - min. 60 miesięcy serwery - min. 24 miesiące kolumny 
anestezjologiczne min. 24 miesiące kamery i rejestratory do kamer - min. 24 miesiące dźwig- min.36 miesiące licząc od dnia 
następnego po dniu dokonania odbioru końcowego /ostatecznego. 12. Roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia 
muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami zawartymi w szczególności : Prawie 
budowlanym z dnia 7 lipca 1994 r.(tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 984) -Rozporządzeniem 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); Rozporządzeniem 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) -Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie standardów postępowania medycznego w 
dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dz.U. 2013 poz.7) 
Rozporządzeniem 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.) - Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162, poz. 1568, z późn. zm.); Rozporządzeniem 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); Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z późn. zm.); -Obowiązującymi Polskimi 
Normami Budowlanymi..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.21.51.42-4, 45.31.00.00-3, 
45.31.20.00-7, 45.31.30.00-4, 45.31.40.00-1, 45.31.60.00-5, 45.33.10.00-6, 45.33.20.00-3, 45.33.30.00-0, 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, 33.10.00.00-1, 42.52.00.00-7, 30.20.00.00-1.

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 miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 
96.000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt sześć 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 ze zm). 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. 3) Na wniosek Wykonawcy, którego oferta została uznana za 
najkorzystniejszą, wadium z odsetkami zaliczane jest na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 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 razem z ofertą, nie zszywając go z nią. 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. 
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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. 
Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3. 
Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 4. 
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o 
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego 
stronie.

III.2) ZALICZKI

 przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

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

 Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania 
specjalnych uprawnień. Zamawiający wymaga, aby każdy Wykonawca złożył 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

 -Zamawiający wymaga posiadania wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem 
terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonania co
najmniej 2 robót polegających na pracach remontowych ogólnobudowlanych o wartości 2.000.000 zł 
brutto każda - udokumentowanych dowodem potwierdzającym, że roboty te zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu
zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty wykazu i dowodów zawartego w pkt. 
III.4.1 ogłoszenia, metodą spełnia/nie spełnia.

 III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający wymaga, aby każdy Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania 
warunku dokonana zostanie zgodnie z formuła spełnia nie spełnia.

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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 - dysponują osobą/ami (1 osobą z min 5 - letnim doświadczeniem) posiadającą/ymi uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, - 
dysponują osobą/ami (z min 2 - letnim doświadczeniem) posiadającą/ymi niezbędne uprawnienia do 
wykonywania instalacji: wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wodno-kanalizacyjnej, c.o. gazów 
medycznych elektrycznych i teletechnicznych dżwigowych oraz przynależącymi do właściwej izby 
samorządu zawodowego i ubezpieczonymi 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.) Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający 
przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty wykazu osób oraz oświadczenia zawartego w pkt. 
III.4.1 ogłoszenia, metodą spełnia/nie spełnia.

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 - dysponowania środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 
2.000.000 zł - są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
stanowiącym cały przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 4.000.000 zł Ocenę spełniania 
warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonych do oferty 
dokumentów , metodą 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; 

 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. 

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:
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 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; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot 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 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; 
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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. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do oferty kosztorysów ofertowych zgodnie z zakresem robót. 2.
Oświadczenie,  Wykonawcy,  że udziela gwarancji  na wykonane roboty budowlane i  instalacyjne  - min.  60
miesięcy licząc od dnia następnego po dniu dokonania odbioru końcowego . 3. Oświadczenie, że Wykonawca
udziela  gwarancji  na  zamontowane  urządzenia  i  osprzęty:  UPS o  mocy znamionowej  40  kVA -  min.  36
miesięcy z wyjątkiem żywotności baterii bezobsługowe- min. 12 lat centrala wentylacyjna - min. 24 miesiące
klimatyzatory -  min.  60 miesięcy serwery wraz  z urządzeniami aktywnymi  sieci LAN - min.  24 miesiące
kolumny - min. 24 miesiące kamery i rejestratory do kamer - min. 24 miesiące dźwig- min. 36 miesięcy licząc
od dnia  następnego po dniu dokonania  odbioru końcowego  .  4.  Dokumenty potwierdzające,  iż  oferowane
wyroby medyczne zostały dopuszczone do obrotu na mocy obowiązujących  przepisów - posiadają wpisy i
świadectwa  wydane  przez  uprawnione  organy,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  20  maja  2010  r.  o  wyrobach
medycznych, (Dz. U. Nr 107 poz. 679), tj. posiadają wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy : a)
deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), b) certyfikat jednostki
notyfikującej  (dotyczy  klasy  wyrobu  medycznego:  I  sterylna,  I  z  funkcją  pomiarową,  IIa,  IIb,  III),  c)
zgłoszenie/powiadomienie/wniosek  do  Prezesa  Urzędu  Rejestracji  Produktów  Leczniczych,  Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych, d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z
dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych,  Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż
wyżej  wymienione,  odpowiednie  dokumenty  dopuszczające  te  produkty  do  obrotu  i  stosowania  -  dotyczy
kolumn i serwerów medycznych.  5. Dokumenty potwierdzające parametry oferowanych urządzeń takie jak,
karty katalogowe, foldery, opisy techniczne producenta, certyfikaty TÜV, CE , wydruki ze strony internetowej
producenta,  dla  następujących  urządzeń:  UPS,  bateria  akumulatorów  bezobsługowych,  klimatyzatorów,
klimakonwektorów, urządzeń aktywnych sieci LAN, kamer i rejestratorów monitoringu dla każdego urządzenia
oddzielnie. 6. Dokumenty potwierdzające parametry oferowanych urządzeń takie jak, karty katalogowe, foldery
opisy techniczne producenta, certyfikaty TÜV, CE oraz DTR, wydruki ze strony internetowej producenta, dla
następujących urządzeń : centrala wentylacyjna, agregat wody lodowej, dźwig.

III.6) INNE DOKUMENTY

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

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. III. .4.2) 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.

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.
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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

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiany 
umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 3. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w 
następującym zakresie: 1/wysokości wynagrodzenia w przypadku: a) zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej 
części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy, b) ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą Umową w razie stwierdzenia 
braku konieczności wykonywania części zamówienia, ujętych w dokumentacji i SIWZ, 2/terminu realizacji przedmiotu 
zamówienia, gdy jest ona spowodowana: a ) siłą wyższą - rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, 
zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu 
najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w części lub całości, a w 
szczególności epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, klęską żywiołową, strajkiem 
lub stanem wyjątkowym, b) warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi wykonywanie prac zewnętrznych (np. intensywne 
opady atmosferyczne, powodzie, ekstremalnie wysokie temperatury), e) koniecznością wykonania robót dodatkowych 
wpływających na termin wykonania robót objętych niniejszą umową podstawową, f) następstwem działania organów 
administracji lub innych podmiotów, związanych z przekroczeniem obowiązujących terminów wydawania lub odmowy 
wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, g) następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych 
mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, h) zawieszenia realizacji umowy przez Zamawiającego, 3/osób 
przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały co najmniej
takie uprawnienia, które potwierdzają spełnienie warunku w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia w zakresie osób. 4/zmiana podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy, jeżeli podwykonawca nie 
wykonuje prac z należytą starannością, uległ likwidacji, doszło do rozwiązania umowy łączącej go z Wykonawcą - 
z zachowaniem trybu postępowania opisanego w § 8 niniejszej Umowy. 4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z 
okoliczności wymienionych w ust. 3 pkt. 2) termin zakończenia robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej 
jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

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: Szpital Specjalistyczny im. Stefana 
Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków, Pawilon C - I Piętro pok. 2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.06.2014 godzina 10:00, 
miejsce: w Kancelarii Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków, Pawilon C
- I Piętro ..

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

  Zatwierdził  
Kierownik Zamawiającego 

Dr med. Zbigniew  J. Król

Kraków, dnia 3.06.2014 r.
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