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Głubczyce: Termomodernizacja budynku głównego i dia gnostycznego Szpitala Powiatowego 
w Głubczycach  

Numer ogłoszenia: 114121 - 2010; data zamieszczenia : 07.05.2010 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach , ul. M. 
Skłodowskiej-Curie 26, 48-100 Głubczyce, woj. opolskie, tel. 077 4801170, faks 077 4801171. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.zozglubczyce.biuletyn.info.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Termomodernizacja budynku głównego 
i diagnostycznego Szpitala Powiatowego w Głubczycach. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Termomodernizacja 
budynku głównego i diagnostycznego Szpitala Powiatowego w Głubczycach Przedmiotem 
zamówienia jest: 1. Wymiana stolarki okiennej. 2. Ocieplenie ścian zewnętrznych 3. Ocieplenie 
stropu poddasza nieuŜytkowego budynku głównego. 4. Ocieplenie stropodachu wentylowanego 
budynku diagnostycznego oraz wymiana pokrycia papowego. 5. Ocieplenie dachu nad wejściem 
budynku diagnostycznego. 6. Ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie. 7. Ocieplenie ścian i 
stropu poddasza (mansardy) budynku głównego. 8. Wymiana pokrycia dachu budynku głównego.. 
II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.45.30.00-7. 
II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 
II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 120. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium:  Od Wykonawcy zamierzającego złoŜyć ofertę, wymagane jest 
wniesienie wadium w kwocie 50.000,- PLN 
III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 
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III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli 

przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
o Wykonawcy posiadający dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym 

przedmiotem zamówienia t.j. obejmującym roboty budowlane 
• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
o Wykonawcy, którzy wykaŜą się naleŜytym wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, 
co najmniej jednej roboty budowlanej dla obiektu uŜyteczności publicznej obejmującej 
zakres: docieplenia budynku, wymiany pokrycia dachowego oraz wymiany stolarki 
okiennej, o łącznej wartości jednego zadania na kwotę minimum brutto 3 mln PLN 

• III.3.3) Potencjał techniczny  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
o nie dotyczy 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
o Wykonawca do realizacji przedmiotu zamówienia powinien wykazać co najmniej 

minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika 
budowy w branŜy konstrukcyjnej 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
o 1. Wykonawca powinien wykazać, Ŝe jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej deliktowej i kontraktowej w przedmiocie prowadzonej działalności gospodarczej 
na kwotę nie mniejszą niŜ 2.000.000,- PLN oraz wykonawcy, którzy posiadają wolne 
środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niŜ 2.500.000,- PLN 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w 
post ępowaniu, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 
warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z 
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem 
dokumentu potwierdzającego, Ŝe roboty 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 dla wykonania 
zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami  

• oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień  

• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  
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• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia  

• Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na 
podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot 
środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, 
Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawione nie wcześniej niŜ 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, Ŝe wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert  

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert  

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 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 potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 
części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w 
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzaj ący, Ŝe: 
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• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 
niŜ 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 Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert  

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

• 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 ustawy - wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złoŜone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeŜeli w miejscu zamieszkania osoby 
lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
takiego zaświadczenia 

 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ ĄCYCH, śE OFEROWANE DOSTAWY , 
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ Ą OKREŚLONYM WYMAGANIOM 
W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane od powiadaj ą 
określonym wymaganiom nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• próbki, opisy lub fotografie  

III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5) 
1. Harmonogram rzeczowo-finansowy na podstawie załącznika nr 6 do siwz 2. Karty techniczne 
proponowanych materiałów. 3. Kosztorys ofertowy uproszczony 
III.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanow ią osoby niepełnosprawne: nie 

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: najniŜsza cena. 
IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 
IV.3) ZMIANA UMOWY  
Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  
MoŜliwe zmiany postanowień przyszłej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonany będzie wybór Wykonawcy, oraz określenie warunków takiej zmiany: - zamawiający 
dopuszcza moŜliwość zmiany osób powołanych do wykonywania umowy (przedstawionych w 
ofercie w -Wykazie osób) i innych kluczowych specjalistów na wniosek którejś ze stron w przypadku 
uzasadnionej konieczności wystąpienia takiej zmiany (np. w przypadkach: śmierci, choroby lub 
innych zdarzeń losowych, nie wywiązywania się osób z obowiązków wynikających z powierzonej im 
funkcji), lub jeŜeli zmiana kluczowego specjalisty (osoby) stanie się konieczna z jakichkolwiek 
przyczyn niezaleŜnych od Wykonawcy np. rezygnacja osoby, Zmiany wynikające z ww. przyczyn 
mogą nastąpić jedynie za zgodą strony przeciwnej. Ponadto Zamawiający moŜe Ŝądać od 
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Wykonawcy zmiany osoby-ób, jeŜeli uzna, Ŝe nie wykonuje-ją ona-e swoich obowiązków 
wynikających z umowy. W przypadku zmiany osoby, nowy specjalista-osoba musi spełniać 
wymagania określone dla danego specjalisty-osoby, Wykonawca obowiązany jest zmienić osobę- 
specjalistę w terminie wyznaczonym we wniosku Zamawiającego, - ewentualna zmiana cen moŜe 
nastąpić jedynie w przypadku dokonanej przez właściwy organ państwowy zmiany stawki podatku 
VAT. Wprowadzenie nowych cen musi się odbyć w wysokości proporcjonalnej do wprowadzonych 
zmian, uwzględniających proporcjonalne zmiany ww czynnika cenotwórczego, - w przypadku 
uzasadnionej potrzeby moŜe nastąpić zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego wynikająca 
ze zamiany zawartej umowy między Partnerem Projektu (tj. Zamawiającym) oraz Beneficjantem 
środków pochodzących z Unii Europejskiej lub wystąpienia -Siły WyŜszej-. Siła wyŜsza - naleŜy 
przez to rozumieć zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezaleŜnych od Lidera Projektu-
Beneficjenta, Partnera Projektu lub Instytucji Zarządzającej programem, które zasadniczo i istotnie 
utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których Lider 
Projektu-Beneficjent, Partner Projektu lub Instytucja Zarządzająca programem nie mogły 
przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwycięŜyć i im przeciwdziałać poprzez 
działanie z naleŜytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków 
zobowiązaniowych. Postępowanie w zakresie wykonywania Umowy pod wpływem Siły wyŜszej 
Lider Projektu-Beneficjent określi wraz z Partnerem Projektu w drodze obustronnych negocjacji i 
zmiany zapisów Umowy, zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego moŜe nastąpić równieŜ w 
przypadku wprowadzenia zmian do umowy polegających na przedłuŜeniu terminu wykonywania 
przedmiotu umowy z powodu okoliczności jakie podano poniŜej i adekwatnie do zmiany terminu. - 
moŜe nastąpić przedłuŜenie terminu wykonywania przedmiotu umowy o czas wynikający ze 
spóźnienia w przekazaniu przez Zamawiającego dokumentów zamiennych budowy lub usunięcia 
wad w dostarczonej dokumentacji (jeŜeli takie wystąpią) lub o czas opracowania dokumentacji 
zamiennej w jakim on będzie miał wpływ na dalszy przebieg robót, o czas wynikający z zawieszenia 
robót lub wystąpienia -siły wyŜszej-, a takŜe o czas - zamianę terminu realizacji zawartej umowy 
(wydłuŜenie) między Partnerem Projektu (tj. Zamawiającym) oraz Beneficjantem środków 
pochodzących z Unii Europejskiej proporcjonalnie do wydłuŜenia tego terminu, MoŜe nastąpić 
przedłuŜenie terminu wykonywania przedmiotu umowy równieŜ w przypadku zmiany terminów 
dokonania ustalonych odbiorów, jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód 
spowodowanych przez lub dających się przypisać Zamawiającemu, zawieszenia robót przez 
Zamawiającego lub inny uprawniony podmiot, prowadzenia wykopalisk uniemoŜliwiających 
wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie jaki będzie on miał wpływ na wykonanie robót będących 
przedmiotem niniejszego zamówienia. Określenie warunków dokonywania ww zmian do umowy. 
Strona wnosząca o zmiany inicjuje zmianę pisemnie podając opis zmiany, uzasadnianie zmiany, 
czas wykonania zmiany (jeŜeli wymaga), wpływ zmiany na termin zakończenia realizacji umowy, 
przedstawia propozycję aneksu do umowy. Uwaga: - Wszystkie zmiany wymagają zgody stron w 
formie sporządzonego i podpisanego przez obie strony aneksu. - Zgłoszenie pisemne zmian moŜe 
nastąpić nie później jak 30 dni przed planowanym zakończeniem realizacji umowy. 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia:  www.zozglubczyce.biuletyn.info.pl 
Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  SIWZ mozna 
pobrać z ww strony internetowej.. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  
24.05.2010 godzina 11:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Głubczycach w Likwidacji ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26, 48-100 Głubczyce -budynek Szpitala 3 
piętro.. 
IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej:  Przedmiot zamówienia pn -Termomodernizacja budynku głównego i 
diagnostycznego Szpitala Powiatowego w Głubczycach- jest zadaniem, który współfinansowany 
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2007-2013 w ramach programu Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii.. 
IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 
sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: tak 
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„ Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii ”  
 

Głubczyce, 7 maja 2010r. 
Otrzymują do wiadomości: 

1. Biuletyn Zamówień Publicznych 
2. tablica ogłoszeń 
3. www.zozglubczyce.biuletyn.info.pl 
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