
SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku: Dobudowa zewnętrznego

szybu windowego wraz z platformą (dźwigiem dla osób niepełnosprawnych) przy Pawilonie nr I na

terenie SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

 

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych 

Nie

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,

o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

 
 
Ogłoszenie nr 585237-N-2018 z dnia 2018-07-06 r. 
 

 
 



 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów: 

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

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

krajowy numer identyfikacyjny 29293600000, ul. ul. Gliwicka  33 , 44201   Rybnik, woj. śląskie, państwo

Polska, tel. 324 328 138, e-mail zam.publiczne@psychiatra.com, faks 324 328 169. 

Adres strony internetowej (URL): http://bip.psychiatria.com 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak 

http://bip.psychiatria.com

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia



Tak 

http://bip.psychiatria.com

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie

Nie 

adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób: 

Tak 

Inny sposób: 

z zachowaniem formy pisemnej zgodnie z pkt. XII.2. SIWZ 

Adres: 

SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku ul. Gliwicka 33, 44-201

Rybnik, budynek Administracji, Biuro Pracownika ds. zamówień publicznych (II piętro) - pokój nr 17

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

(URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA



 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dobudowa zewnętrznego szybu windowego

wraz z platformą (dźwigiem dla osób niepełnosprawnych) przy Pawilonie nr I na terenie SP ZOZ

Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 

Numer referencyjny: DZp.380.3.18.2018.DGt.244 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy: 

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem

zamówienia są roboty budowlane polegające na dobudowie zewnętrznego szybu windowego wraz z

platformą (dźwigiem dla osób niepełnosprawnych) przy Pawilonie nr I na terenie SP ZOZ Państwowego

Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, zwanego dalej Szpitalem. Zakres prac objętych

zamówieniem: przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane i instalacyjne związane z budową

zewnętrznego szybu dźwigu dla osób niepełnosprawnych w Pawilonie nr I. Przedmiot zamówienia będzie

realizowany w budynku Pawilonu I należącym do kompleksu budynków SP ZOZ Państwowego Szpitala

dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku przy ulicy Gliwickiej 33. Pawilon I jest położony na

terenie Szpitala Psychiatrycznego w Rybniku wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/75/02 na

parceli 4580/18 (431/18). Sam Pawilon I jako budynek jest obiektem zabytkowym. Jeżeli Zamawiający w

którymkolwiek miejscu opisał przedmiot zamówienia (nazwy własne produktów, materiałów, urządzeń,



systemów) wyznaczając standard wykonania zamówienia przez wskazanie znaków towarowych,

patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi

dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub

wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, wówczas dopuszcza się stosowanie produktów,

materiałów, urządzeń, systemów równoważnych, posiadających takie same (lub lepsze) parametry

techniczne i wymagania funkcjonalne, poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w

zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. Wykonawca powiadomi Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego o wyborze materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być

później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiający nie przewiduje zawarcia

umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45215000-7

45111000-8

45313000-4

45261000-4

45262300-4

45262500-6

45410000-4

45421000-4

45431000-7

45432000-4

45442000-7

45453000-7

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita



maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:    lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

 

II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie: 1) do

dnia 09.11.2018 r. zakończenie prac montażowych i instalacyjnych, 2) do dnia 30.11.2018 r. zakończenie

prac odbiorowych przez Urząd Dozoru Technicznego z uzyskaniem pozytywnej decyzji dopuszczającej

dźwig do eksploatacji.

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

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: -

posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200 000,00 zł; - posiada

odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, tj. ubezpieczenie od odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę

gwarancyjną min. 200 000,00 zł UWAGA: Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunku

opisanego powyżej, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż zł, Zamawiający w celu

przeliczenia waluty na zł przyjmie średni kurs zł do tej waluty podawany przez NBP na dzień

wszczęcia postępowania. 



Informacje dodatkowe Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie

aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których

mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy PZP: 1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo -

kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową

Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 2)

potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez

Zamawiającego - jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez

Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt. VIII.3.1) i 2) SIWZ, Zamawiający dopuszcza

złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c Ustawy PZP; 3)

dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania spełniania, w zakresie, w jakim

Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli Wykonawca

polega na sytuacji podmiotu trzeciego 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: - Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami

prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na

budowie zewnętrznego szybu windowego o wartości minimum 200 000,00 zł brutto każda. UWAGA:

Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunku opisanego powyżej, jeżeli wartości zostaną

podane w walutach innych niż zł, Zamawiający w celu przeliczenia waluty na zł przyjmie średni kurs

zł do tej waluty podawany przez NBP na dzień wszczęcia postępowania. - Zamawiający uzna w/w

warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby, w

szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, posiadające kwalifikacje

zawodowe i uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, tj. 1) osobę posiadającą

Zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków stwierdzające kwalifikacje do kierowania

prac przy zabytkach nieruchomych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub spełniającą

warunki określone w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad

zabytkami, równocześnie posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej (uprawniające do kierowania robotami

budowlanymi związanymi z obiektem) stwierdzone decyzją wydaną przez organ samorządu

zawodowego i wpisaną w drodze decyzji do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia

budowlane prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zgodnie z art. 88a ust.



1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej Ustawą PB, oraz zgodnie z

ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów

budownictwa, a także z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014

r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wpisaną na listę członków

właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającą zaświadczenie wydane przez tę izbę z

określonym w nim terminem ważności; 2) osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych stwierdzone decyzją wydaną przez organ samorządu

zawodowego i wpisaną w drodze decyzji do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia

budowlane prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zgodnie z art. 88a ust.

1 pkt 3 lit. a Ustawy PB, oraz zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych

architektów oraz inżynierów budownictwa, a także z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i

Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającą zaświadczenie

wydane przez tę izbę z określonym w nim terminem ważności. Zamawiający dopuszcza łączenie przez

jedną osobę w/w funkcji. UWAGA: W przypadku zmiany wskazanej/ych przez Wykonawcę osoby/ób

w trakcie realizacji zamówienia, zmiana musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga

zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od

daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy uprawnienia wskazanej/ych osoby/ób będą

spełniać warunki postawione w tym zakresie w SIWZ. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana

Kierownika budowy i/lub Kierownika robót elektrycznych musi być potwierdzona pisemnie i nie

wymaga aneksu do umowy. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Informacje dodatkowe: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie

aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których

mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy PZP: 1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i

podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 4

do SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane

należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa



budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a

jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać

tych dokumentów - inne dokumenty; 2) oświadczenia na temat kwalifikacji zawodowych Wykonawcy

lub kadry kierowniczej Wykonawcy (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ); 3)

wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ); 4) dokumentów dotyczących

podmiotu trzeciego, w celu wykazania spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na

jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli Wykonawca polega na zdolności podmiotu

trzeciego

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

 

 

 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU



POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP: 

1) dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw

wykluczenia jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego; 2) odpis z właściwego

rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy PZP (jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. VIII.3.7)

SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania

ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. VIII.5. SIWZ,

zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem

osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał

dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce

zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - przepis § 7 ust. 2 Rozporządzenia

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zwanym dalej

Rozporządzeniem, stosuje się)

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzająca wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym

niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 2) potwierdzające, że Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego - jeżeli z

uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego

dokumentów, o których mowa w pkt. VIII.3.1) i 2) SIWZ, Zamawiający dopuszcza złożenie przez

Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c Ustawy PZP; 3) wykaz robót

budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem



ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały

wykonane (sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ), z załączeniem dowodów

określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym

czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na

rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 4)

oświadczenie na temat kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy

(sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ); 5) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę

do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych

do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 6 do

SIWZ); 6) dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania spełniania, w zakresie, w

jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli

Wykonawca polega na zdolności lub sytuacji podmiotu trzeciego 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

aktualny certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 lub dokument równoważny oraz aktualny

certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy OHSAS 18001 lub dokument

równoważny np. zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania

przez Wykonawcę określonych norm zapewnienia jakości, jeżeli Zamawiający odwołuje się do

systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich seriach norm europejskich, o którym mowa

w § 13 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia, z uwzględnieniem § 13 ust. 3 i 4 Rozporządzenia

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Formularz oferty sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ;

2) oświadczenia, o których mowa w pkt. VIII.1.1) SIWZ według wzorów stanowiących Załączniki nr:

2 i 3 do SIWZ; 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt. VII.3. i 8. SIWZ - jeżeli

Wykonawca polega na zdolności lub sytuacji podmiotu trzeciego; 4) w przypadku wnoszenia wadium

w formie innej niż pieniężna, oryginał dokumentu wadialnego (poręczenia lub gwarancji); 5)

pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile

ofertę składa pełnomocnik



SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 

Informacja na temat wadium 

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. XI SIWZ.

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 



 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych: 

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia: 

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie termin ich udostępnienia: 



Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych

w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

 

Czas trwania: 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Przedłużenie okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia 40,00

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony) 

Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

 

Informacje dodatkowe 

 



 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

 

Wstępny harmonogram postępowania: 

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty: 

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

 



Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie i na warunkach szczegółowo

opisanych w Projekcie umowy (Załączniku nr 9 do SIWZ). 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2018-07-25, godzina: 09:30, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Nie 

Wskazać powody: 

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu 

> Polski 



IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) 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 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH: 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L

119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO, Zamawiający informuje, że: 1) administratorem danych

osobowych Wykonawcy jest SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

- ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik; 2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym

Wykonawca ma prawo się kontaktować w sprawach przetwarzania jego danych osobowych za

pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@psychiatria.com; 3) administrator będzie przetwarzał

dane osobowe Wykonawcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w

celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie

osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 4) dane osobowe mogą być udostępnione innym

uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi

administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz

administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem,

zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych); 5) administrator nie zamierza

przekazywać danych osobowych Wykonawcy do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 6)

Wykonawca ma prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. 2.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO Zamawiający informuje, że: 1) dane osobowe Wykonawcy

będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć w

związku z wykonaniem umowy, wynikającego z Ustawy KC; 2) Wykonawcy przysługuje prawo dostępu

do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do

organu nadzorczego; 3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia



umowy - konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy; 4) administrator nie

podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane osobowe Wykonawcy.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 


