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Głubczyce: I Etap Przebudowy w Budynku Głównym SP ZOZ w

Głubczycach - Przebudowa części III piętra na Zakład Opiekuńczo

Leczniczy - Część I - wykonanie przebudowy pomieszczeń sanitarnych -

PN/13/VII/12

Numer ogłoszenia: 242100 - 2012; data zamieszczenia: 09.07.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

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 zamawiającego: www.zozglubczyce.biuletyn.info.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: I Etap Przebudowy w Budynku Głównym SP ZOZ w

Głubczycach - Przebudowa części III piętra na Zakład Opiekuńczo Leczniczy - Część I - wykonanie przebudowy

pomieszczeń sanitarnych - PN/13/VII/12.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie przebudowy pomieszczeń

sanitarnych Ogólny zakres robót do wykonania: A. Zakres robót przewidziany w niniejszym postępowaniem

przetargowym opisany jest dokumentacją projektową, przedmiarami robót oraz specyfikacją techniczną

wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią integralną część SIWZ. B. Pomieszczenie dotyczące

zamówienia znajdują się w rzucie III piętra stanowiący zał. nr 8 do SIWZ, pod numerami

3.1-3.2-3.16-3.20-3.22-3.23-3.29-3.31-3.32-3.33 C. Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo: 1. Wykonanie

powykonawczej dokumentacji projektowej z naniesieniem dokonanych zmian. 2. Organizację, zagospodarowanie i

likwidację placu budowy. 3. Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 4. Organizację ruchu i

oznakowanie budowy. 5. Próby i odbiory z udziałem Zamawiającego. 6. Przywrócenie terenu po zakończeniu

robót do stanu pierwotnego.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.51.00-8, 45.11.00.00-1, 45.42.10.00-4, 45.26.26.50-2,
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45.43.21.00-5, 45.44.21.00-8, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w

wysokości: 2.800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset zł 00/100 gr). 2. Wadium musi być wniesione przed

upływem terminu przewidzianego na złożenie ofert, określonego w pkt. XI.1. SIWZ. 3. Forma wniesienia wadium

(art. 45 ust 6 Pzp) Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w następujących formach: 1) pieniądzu (tj.

przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego); 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych 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). 4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu

(przelewem) Wykonawca dołącza do oferty dowód wpłaty wadium - potwierdzający dokonanie przelewu. Na

poleceniu przelewu zaleca się wpisać nr postępowania przetargowego: PN / 13 / VII / 12. Wadium w pieniądzu

należy wnosić na konto: BGŻ oddział Głubczyce numer konta 60 2030 0045 1110 0000 0231 1990. W przypadku

wnoszenia wadium w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować

będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany powyżej . Wadium

wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. W przypadku wniesienia wadium w

pieniądzu, w ofercie (formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ) należy podać numer konta, na jakie

Zamawiający powinien dokonać jego zwrotu. 5. W pozostałych formach wniesienia wadium (w innej formie niż

pieniądz) wymagane jest złożenie oryginału dokumentu w Kasie III piętro pok. Nr 120 (od poniedziałku do piątku w

godz. 7:30 do 14:30) w budynku Głównym SP ZOZ, ul. m. Skłodowskiej-Curie 26, 48-100 Głubczyce do upływu

terminu składania ofert. Natomiast kopię dokumentu wniesienia wadium należy załączyć do oferty. 6. Okoliczności

i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania, ponownego wniesienia określa art. 46 Pzp. 7. Zamawiający zatrzymuje

wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca: - w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp,

nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni,

że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. - którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania

umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach pokreślonych w ofercie b) nie wniósł wymaganego

zabezpieczenia należytego wykonania umowy c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI
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Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie postawił żadnego konkretnego warunku

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni warunek o, jeżeli w przedstawionych do oferty dokumentach wykaże, że w okresie

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy - w tym okresie, wykonał min. 1 (jedną) robotę ogólnobudowlaną, o wartości minimum:

140.000,00 zł brutto oraz udokumentuje, że roboty te zostały wykonane należycie. Ocena spełniania

warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt. VI.1.2.a. niniejszej SIWZ

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie postawił żadnego konkretnego warunku.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni warunek, jeżeli w przedstawionych do oferty dokumentach wykaże, że dysponuje

minimum 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika budowy w

branży budowlanej. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentu, o którym

mowa w pkt. VI.1.2.b oraz pkt.1.2.c. niniejszej SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni warunek , jeżeli w przedstawionych do oferty dokumentach wykaże się posiadaniem

opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia o wartości minimum 200.000,00 zł. Ocena spełniania warunku zostanie

dokonana na podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt. VI.1.2.d. niniejszej SIWZ

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 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

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 jeżeli okres prowadzenia działalności
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jest  krótszy -  w  tym okresie,  z podaniem ich rodzaju i  wartości,  daty  i  miejsca wykonania oraz

załączeniem dokumentu potwierdzającego,  że 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  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

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

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, jeżeli 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 niż 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, 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

ubezpieczenie 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,
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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

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie -  wystawiony nie wcześniej niż 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 niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone 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,  jeżeli  w  miejscu  zamieszkania  osoby  lub  w  kraju,  w  którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

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

1) Wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ), 2) Wypełniony Kosztorys ofertowy wg przedmiaru

robót stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ. 3) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw

osób składających ofertę, o ile fakt ten nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych. Udowodnienie

posiadania uprawnień do podpisania oferty ciąży na Wykonawcy. 4) Dokumenty na potwierdzenie równoważności

złożonej oferty (o ile oferta tego wymaga) 5) Dokumenty potwierdzające wniesienie Wadium

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których

ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
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IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zgodnie z treścią art.144 Ustawy PZP Zamawiający przewidział w SIWZ możliwość zmiany postanowień

zawartej umowy, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Możliwe zmiany postanowień przyszłej

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany będzie wybór Wykonawcy, oraz określenie

warunków takiej zmiany (art. 144 ust. 1 Ustawy): 2.1. Wykaz możliwych zmian a) Zamawiający dopuszcza

możliwość zmiany osób powołanych do wykonywania umowy (przedstawionych w ofercie w Wykazie osób -

załącznik nr 7 do SIWZ) 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 jeżeli zmiana kluczowego

specjalisty (osoby) stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy np. rezygnacja

osoby; Zmiany wynikające z ww. przyczyn mogą nastąpić jedynie za zgodą strony przeciwnej. Ponadto

Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany osoby-ób, jeżeli uzna, że 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; b) ewentualna zmiana cen może 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

w.w czynnika cenotwórczego; c) może nastąpić zmiana sposobu wykonywania jakiegoś elementu prac, zmiana w

dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót, wynikająca ze zmiany przepisów prawnych, które nastąpią po

dniu złożenia ofert, w zakresie adekwatnym do zmian wynikających ze zmiany przepisów prawa w zakresie

niezmiennej ceny ryczałtowej; d) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie wykonania robót

zamiennych w ramach niniejszego zadania np. w przypadku zmian dokumentacji projektowej lub technologii

wykonania (na wniosek którejś ze stron) w ramach niezmiennej ceny ryczałtowej za wykonanie całego zadania;

Rozliczenie robót zamiennych nastąpi na podstawie cen jednostkowych zawartych w ofercie wykonawcy, a jeżeli

oferta nie będzie posiadała takich cen jednostkowych, rozliczenie nastąpi na podstawie ogólnodostępnych,

publikowanych katalogów za ostatni kwartał poprzedzający złożenie oferty (Sekocenbud). Przez roboty zamienne

należy rozumieć roboty, które należy wykonać w związku z konieczną zmianą dokumentacji

projektowej,wprowadzoną po dniu złożenia oferty przez wykonawcę, a wynikającą z istotnych błędów w

dokumentacji technicznej i konieczności ich naprawienia, jeżeli są one uzasadnione zwiększeniem bezpieczeństwa

realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy lub wynikają ze zmiany przepisów prawa lub

wynikają z zastosowania nowocześniejszej technologii, korzystniejszej dla zamawiającego; Roboty zamienne nie

są robotami dodatkowymi i nie mogą wykraczać poza zakres określony dokumentacją techniczną. Roboty

zamienne należy utożsamiać z (rozwiązaniami zamiennymi), o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy -
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Prawo budowlane. Wprowadzanie (rozwiązań zamiennych) w stosunku do przewidzianych w projekcie ma służyć

sprawnej realizacji zamierzenia inwestycyjnego. 2.2. Określenie warunków dokonywania ww. zmian do umowy;

Strona wnosząca o zmiany inicjuje zmianę pisemnie poprzez przedstawienie propozycji aneksu do umowy wraz z

uzasadnieniem. Uwaga: Wszystkie zmiany wymagają zgody stron w formie sporządzonego i podpisanego przez

obie strony aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.zozglubczyce.biulety.info.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, ul. M. Skłodowskiej - Curie 26, sekretariat, 48-100 Głubczycach lub w formie

elektronicznej na adres e-mail zamowieniagl@op.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.07.2012

godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, ul. M. Skłodowskiej -

Curie 26, 48-100 Głubczycach, sekretariat III piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej: nie dotyczy.

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
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