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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Przychodnia Rejonowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. K. 

Makuszyńskiego 7, 41-706 Ruda Śląska, woj. śląskie, tel. 032 2432998, faks 032 2432998. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.spzozmakuszynskiego.laborex.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:  Remont pomieszczeń Poradni dla Kobiet 

mieszczącej na parterze oraz w przyziemiu istniejącego pomieszczenia na odpady medyczne oraz 

adaptacja istniejących pomieszczeń na brudną i czystą odzieŜ, kącik gospodarczy dla sprzątaczek i 

pomieszczenie dla gospodarza. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia 

jest: remont pomieszczeń Poradni dla Kobiet mieszczącej na parterze oraz w przyziemiu istniejącego 

pomieszczenia na odpady medyczne oraz adaptacja istniejących pomieszczeń na brudną i czystą odzieŜ, 

kącik gospodarczy dla sprzątaczek i pomieszczenie dla gospodarza 2. Zakres zadania obejmuje m.in.: - 

Roboty instalacyjne elektryczne, - Instalowanie wentylacji, - Instalowanie ścianek działowych - 

Instalowanie drzwi i okien, - Roboty malarskie, - Roboty remontowe i renowacyjne, - Odnawianie. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 



II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.31.00.00-3, 45.33.12.10-1, 45.42.11.30-4, 45.44.21.00-8, 

45.45.30.00-7, 45.45.41.00-5. 

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: 45. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu 

III.2) ZALICZKI  

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

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  

nie dotyczy 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Wykonawca musi wykazać, iŜ w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co 

najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie lub 

renowacji budynków o wartości min. 100 000 zł/brutto kaŜda 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

nie dotyczy 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia tj. przynajmniej jedną osobą posiadającą przygotowanie 

zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, zrzeszoną we 



właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 

o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 

Nr 5 poz. 42 z 2001r. z późn. zm.) lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156, 

poz.1118 z późn. zm.) lub spełniającą warunki, o których mowa w ustawie z dnia 18 marca 

2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63 poz. 394) 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

nie dotyczy 

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, 

naleŜy 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  

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  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, Ŝe: 

• 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  

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

1. Oświadczenie, Ŝe Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy 

oraz, Ŝe przyjmuje ich treść bez Ŝadnych zastrzeŜeń-na formularzu oferty - zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

SIWZ. 2. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o 

udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo naleŜy dołączyć w oryginale bądź kopii, 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się 

o zamówienie, pełnomocnictwo takie moŜe wynikać z dołączonej do oferty umowy konsorcjum lub umowy 

spółki cywilnej 

III.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowi ą 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  

1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SIWZ wzór umowy 

(załącznik nr 7). 1.1. Zamawiający przewiduje moŜliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami 

podanymi poniŜej: a) zmiana wynagrodzenia wykonawcy moŜe nastąpić w przypadku: - ustawowej zmiany 

stawki podatku VAT - ograniczenia zakresu robót przez Zamawiającego b) zmiana terminu zakończenia 

realizacji przedmiotu zamówienia moŜe nastąpić w przypadku: - udzielenia dotychczasowemu 

Wykonawcy zamówień dodatkowych o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych, - wystąpienia nieprzewidzianych wad lub braków w dokumentacji projektowej, - zawieszenia 

przez Zamawiającego wykonania robót, - działania sił wyŜszych, - wystąpienia nieprzewidzianych skutków 

eksploatacji górniczej, - w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych roboty mogą zostać 

przerwane, a termin zakończenia robót moŜe zostać przesunięty o czas przerwy w robotach 

udokumentowany wpisem do dziennika budowy dokonanym przez inspektora nadzoru, c) zmiany 

podwykonawcy lub wprowadzenia podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym w treści oferty złoŜonej 

przez Wykonawcę; w przypadku, gdy Wykonawca polegał na zasobach podwykonawcy (wiedza i 

doświadczenie, osoby zdolne do wykonania zamówienia) w celu wykazania spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, zmiana podwykonawcy jest dopuszczalna pod 

warunkiem, iŜ nowy podwykonawca spełnia minimalne warunki podane w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia dla przeprowadzonego postępowania przetargowego w takim zakresie w jakim spełniał je 

dotychczasowy podwykonawca d) zmiany Wykonawcy w związku z sukcesją generalną, 

przekształceniami, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH, a takŜe sukcesją z mocy prawa; e) 

zmiany danych adresowych; f) zmiany przedstawicieli stron umowy, osób nadzorujących ze strony 

Zamawiającego i Wykonawcy 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  www.spzozmakuszynskiego.laborex.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Przychodnia Rejonowa 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Makuszyńskiego 7, 41 - 706 Ruda Śląska, I piętro - 

pokój 39. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  

10.08.2011 godzina 15:15, miejsce: Przychodnia Rejonowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej, ul. Makuszyńskiego 7, 41 - 706 Ruda Śląska, I piętro - pokój 39. 

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:  1. Zamówienie naleŜy zrealizować w terminie: 45 dni od przekazania terenu budowy. 2. W 

zakresie warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 2.2 do 2.4. (opis sposobu dokonania oceny 

spełniania warunków) SIWZ, Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 

podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 

realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów 

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia. 3. Dotyczy sekcji III.3.4) - z uwagi na opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków 

udziału w postępowaniu Zamawiający nie wymaga podania doświadczenia i wykształcenia osób, które 

będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 

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 Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
 


