OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Nr ogłoszenia z Biuletynu Zamówień Publicznych : 78686-2016
Data publikacji 06.044.2016
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
ZAMAWIAJĄCY
Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej,
ul. Zamkowa 2, 64-113 Osieczna, woj. wielkopolskie, tel. 65 5203495, 5350477, 5350349,
faks 65 5203495,
Adres strony internetowej zamawiającego: www.osieczna.com.pl
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PRZEBUDOWA - MODERNIZACJA POKOI ŁÓŻKOWYCH W CENTRUM REHABILITACJI W OSIECZNEJ.
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest przebudowa - modernizacja pokoi łóżkowych
w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej, a w szczególności wyposażenie pokoi łóżkowych
w umywalki z ciepła i zimną wodą. Prace będą się odbywać w obiekcie czynnym w związku z powyższym
jednocześnie mogą być modernizowane tylko dwa pokoje. Harmonogram prac nie może wpłynąć na
funkcjonowanie szpitala i komfort przebywających w nim pacjentów. Do obowiązków wykonawcy należy
opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ),
w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizujące
wykonywanie robót zgodnie z dokumentacja projektową oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)
stanowiącymi załączniki nr 7,8 i 9 do SIWZ.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.21.51.40-0,
45.00.00.00-7,
45.45.30.00-0,
45.33.23.00-6,
45.31.00.00-0,
45.33.22.00-5.
Nie dopuszcza się złożenie oferty częściowej
Nie dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2016.
WADIUM
Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości:
17 000,00 zł słownie: siedemnastu tysięcy złotych.
Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej formie:

a)

Pieniądzu – przelewem na rachunek babkowy zamawiającego w banku BZ WBK o/Leszno nr 19 1090
1245 0000 0001 0383 3663 z adnotacją “wadium - PRZEBUDOWA – MODERNIZACJA POKOI
ŁÓŻKOWYCH W CENTRUM REHABILITACJI W OSIECZNEJ”
b) Poręczeniach bankowych
c) Poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest
zobowiązaniem pieniężnym
d) W gwarancjach bankowych
e) W gwarancjach ubezpieczeniowych
f) W poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b 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)
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH
WARUNKÓW
 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania
 Wiedza i doświadczenie
o Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz (minimum 2 inwestycje) robót budowlanych
wykonywanych w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonywania oraz załączy dowody dotyczące najważniejszych robót, określających czy roboty
te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W razie konieczności, szczególnie gdy
wykaz lub dowody, o których mowa wyżej budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy
z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub
zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego
podmiotu, na rzecz którego usługi, roboty budowlane miały zostać wykonane, o przedłożenie
dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
 Potencjał techniczny
o Stosownie do art. 26 ust 2b Ustawy PZP Wykonawca może polegać na wiedz i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Powyższe
oznacz, iż Wykonawca celem udowodnienia Zamawiającemu dysponowania zasobami
niezbędnymi do realizacji danego zamówienia, o ile korzysta z podmiotów trzecich, zobowiązany
jest do przedłożenia stosownego oświadczenia w formie zobowiązania tych podmiotów.
 Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o Zamawiający posiada pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych wydane przez
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Starostę Leszczyńskiego.
Wykonawca jest zobowiązany do powołania:
 KIEROWNIK BUDOWY, posiadający minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w branży
budowlanej, który posiada kwalifikacje o których mowa w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z póź. zm.)
oraz kwalifikacje o których mowa w art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r nr 243 poz. 1623 z póź. zm.)
 KIEROWNIK ROBÓT INSTALACYJNYCH, posiadający minimum 5 letnie doświadczenie
zawodowe
w branży instalacyjnej jako Kierownik Budowy lub Kierownik Robót posiadający uprawnienia
budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz. U. z 2010 r nr 243 poz. 1623 z póź. zm.)
 KIEROWNIKA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH, posiadający minimum 5 letnie doświadczenie
zawodowe w branży elektrycznej jako Kierownik Budowy lub Kierownik Robót posiadający
uprawnienia budowlane w zakresie instalacji i sieci elektrycznych i elektroenergetycznych

bez ograniczeń zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U.
z 2010 r nr 243 poz. 1623 z póź. zm.)
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
 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:
 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje,
zezwolenia lub licencje;
 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 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;
 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.
 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 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;
 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu
na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia,
przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla
wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada 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;
 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;
 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert.
INNE DOKUMENTY
Kopia polisy, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w wysokości nie mniejszej, niż równowartość
1 000 000,00 zł i aktualną w okresie wykonywania umowy
SEKCJA IV: PROCEDURA
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 1. Cena - 95
 2. Termin gwarancji - 5
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.osieczna.com.pl;
http://www.biuletyn.abip.pl/osieczna-szpital/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
ul. Zamkowa 2; 64 - 113 Osieczna; od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 13.00 lub za zaliczeniem
pocztowym na pisemny wniosek Wykonawcy w cenie 150 zł brutto + koszty przesyłki..
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
20.04.2016 godzina 10:00, miejsce: Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej,
ul. Zamkowa 2, sekretariat Centrum budynek główny, parter, codziennie z wyjątkiem sobót i niedziel w godz. 7.2514.00.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Załączniki:
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robót budowlanych – Branża budowlana
- Specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robót budowlanych – Branża sanitarna
- Specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robót budowlanych – Branża elektryczna
- Dokumentacja projektowa

- Część pomocnicza – przedmiary robót

