
Rybnik: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SZPITALA DLA 

NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU - WYMIANA 

INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PIWNICACH BUDYNKÓW 

SZPITALA 

Numer ogłoszenia: 139760 - 2014; data zamieszczenia: 24.04.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku , ul. 

Gliwicka 33, 44-201 Rybnik, woj. śląskie, tel. 032 4328138, faks 032 4328169. 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.psychiatria.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: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW 

SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU - WYMIANA INSTALACJI CIEPŁEJ 

WODY UŻYTKOWEJ W PIWNICACH BUDYNKÓW SZPITALA. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: 

Termomodernizacja budynków Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku - wymiana instalacji 

ciepłej wody użytkowej w piwnicach budynków Szpitala. Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane w 

czynnym obiekcie. Szpital na czas prowadzenia przez Wykonawcę robót budowlanych nie zostanie zamknięty 

i będzie funkcjonował w normalnym trybie. 2. Zakres prac objętych zamówieniem: Przedmiot zamówienia 

realizowany będzie w: Pawilonie I, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XIa, Oddział Dzienny, Budynek Administracyjny + 

BM2, należących do kompleksu budynków SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie 

Chorych w Rybniku przy ulicy Gliwickiej 33. Kompleks Szpitalny znajduje się w granicy ochrony 

konserwatorskiej, a budynki na których będą prowadzone roboty budowlane wpisane są do Rejestru 

Zabytków Województwa Śląskiego 3. Opis obiektu objętego robotami: Wymiana instalacji ciepłej wody 

użytkowej w piwnicach budynków: Pawilon I, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XIa, Oddział Dzienny, Budynek 

Administracyjny + BM2 4. Opis robót: Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane w czynnym obiekcie. 

Szpital na czas prowadzenia przez wykonawcę robót budowlanych nie zostanie zamknięty i będzie 

funkcjonował w normalnym trybie. Szczegółowe terminy realizacji i zakres przedmiotu zamówienia określone 

zostały w Harmonogramie stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja techniczna. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.60-4, 45.33.00.00-9, 45.33.11.00-7, 45.32.10.00-3. 

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: 23.06.2014. 
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w 

wysokości: 13.000,00 PLN (słownie: trzynaście tysięcy 00/100 PLN ) na całość zamówienia. Wadium musi 

być wniesione najpóźniej przed upływem terminu składania ofert - zaksięgowane na rachunku 

Zamawiającego. 2. Formy wadium: Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, - 

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach 

ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 

z późn. zm.). 3. Miejsce złożenia: Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego: PEKAO S.A. o/Rybnik 24 1240 4272 1111 0000 4835 2352 Wadium wnoszone w 

innej formie aniżeli pieniężna należy złożyć w kasie w siedzibie zamawiającego, ul. Gliwicka 33, pok. nr 9, 

czynnej w godz. 7.30 do 14.30 (przerwa od 10.00 - 12.00) a potwierdzenie jego wniesienia należy dołączyć 

do oferty. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, natomiast Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejszą - niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w 

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, 

o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn 

nie leżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium również w przypadkach określonych w art. 46 

ust 5 ustawy Pzp. 

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 

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie spełnia/nie 

spełnia, na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu. 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym 

okresie wykonała odpowiednio: - co najmniej 3 (trzy) roboty budowlane odpowiadające swoim 

rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia (termomodernizacja) o wartości - minimum 

100.000 PLN brutto każda, w tym co najmniej jedna wykonana w obiekcie użyteczności publicznej, 

co najmniej jedna wykonana na obiekcie zabytkowym, - co najmniej 1 (jedna) robota budowlana w 

zakresie stanowiącym przedmiot zamówienia wykonana w czynnej placówce służby zdrowia 

(działającym obiekcie podczas realizacji zamówienia) na kwotę 100.000 PLN Ocena spełniania 

tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie spełnia / nie spełnia, na 

podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wraz z wykazem robót budowlanych wykonanych w 
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okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym 

przedmiot zamówienia z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 

zamawiającego, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 4 do SIWZ. Do wykazu należy 

dołączyć dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie roboty zostały wykonane zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Z dokumentu potwierdzającego musi 

wyraźnie wynikać termin realizacji robót budowlanych, wartość wykonanych robót, zakres prac, 

rodzaj/charakter obiektu na jakich został zrealizowany, oraz czy zostały wykonane prawidłowo, czy 

zostały ujawnione wady w okresie gwarancji, czy zostały nałożone kary umowne w związku z 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia oraz czy były prowadzone 

postępowania sądowe z tytułu nienależytego wykonania robót budowlanych 

III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada odpowiednie narzędzia, sprzęt i 

urządzenia techniczne niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia. Ocena spełniania tego 

warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie spełnia / nie spełnia, na 

podstawie złożonego w ofercie oświadczenia, że Wykonawca posiada odpowiednie narzędzia, 

sprzęt i urządzenia techniczne niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia. W celu 

wykazania spełnienia w/w warunku do oferty należy dołączyć: - kserokopię poświadczoną za 

zgodność z oryginałem zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem 

zgodności działań Wykonawcy z Normami Jakościowymi w zakresie zarządzania bezpieczeństwem 

i higieną pracy zgodnie z normą PN-N-18001:2004 - System zarządzania bezpieczeństwem i 

higieną pracy lub równoważną - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych 

dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o sposobie dysponowania 

tymi zasobami ( załącznik nr 7 do SIWZ) 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Warunek zostanie spełniony jeżeli: - Wykonawca dysponuje co najmniej 1 (jedną) osobą, która 

będzie pełniła funkcję kierownika robót instalacyjnych posiadającą uprawnienia budowlane bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Ocena spełniania tego warunku 

udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie spełnia / nie spełnia, na podstawie 

złożonego w ofercie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z 

informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, oraz 

informacją o podstawie dysponowania tymi osobami oraz oświadczenia, że osoby, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień zgodnie z załącznikiem nr 6 . 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie spełnia / 

nie spełnia, na podstawie dołączonych do oferty dokumentów: - opłacona polisa, a w przypadku jej 

braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w 

wysokości co najmniej 400.000,00 PLN. W przypadku powierzenia robót budowlanych lub ich 

części podwykonawcom, zobowiązani oni są również do przedłożenia ważnej i opłaconej polisy OC 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 

400.000,00 PLN. Polisa OC musi być ważna i opłacana w okresie realizacji zamówienia, o 

następnie później również w okresie gwarancji. 
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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 narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub 

robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania 

tymi zasobami;  

� 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;  

� 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: 

� 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 
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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;  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.2) 

� zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 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.6) INNE DOKUMENTY 

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

oswiadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu na formularzu zgodnym z trescia załacznika nr 

4 do SIWZ, 

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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.psychiatria.com 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiajacego 

Budynek Administracji pokój 22 - Działa Zamówien Publicznych. 

IV.4.4) Termin składania wn 
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