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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.wss2.pl

Jastrzębie-Zdrój: Wykonanie wielobranżowych projektów budowlanych
przebudowy, remontu, doposażenia wybranych powierzchni
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju oraz
energooszczędnych rozwiązań technologicznych w celu podniesienia
efektywności energetycznej obiektów - Etap I
Numer ogłoszenia: 78511 - 2016; data zamieszczenia: 09.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju , al. Jana Pawła II 7, 44-335
Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie, tel. 32 47 84 200, faks 32 47 84 506.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.wss2.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: Wykonanie wielobranżowych projektów budowlanych
przebudowy, remontu, doposażenia wybranych powierzchni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w
Jastrzębiu-Zdroju oraz energooszczędnych rozwiązań technologicznych w celu podniesienia efektywności
energetycznej obiektów - Etap I.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia został
szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ - Wykaz i zakres projektów wraz z szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8, 71.20.00.00-0, 71.30.00.00-1, 71.40.00.00-2,
71.42.00.00-8.
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II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

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

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu
składania ofert w wysokości: a) w przypadku pakietu nr 1: 18 000,00 zł b) w przypadku pakietu nr 2: 300,00 zł c)
w przypadku pakietu nr 3: 1 100,00 zł d) w przypadku pakietu nr 4: 3 500,00 zł 2. W przypadku złożenia oferty
częściowej Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie określonej dla danego pakietu. W przypadku
złożenia oferty na kilka pakietów, kwota wadium stanowi sumę wadiów ustalonych dla poszczególnych części
zamówienia. Jeżeli wysokość wniesionego wadium będzie niższa niż suma wynikająca z poszczególnych pakietów
zamówienia, Zamawiający uzna, że wadium nie zostało wniesione w wymaganej wysokości. 3. Wadium może być
wniesione zgodnie z art. 45 ustawy PZP, w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 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 udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Wniesione wadium musi obejmować okres związania
ofertą. Wadium wniesione w pieniądzu (płatne przelewem na konto: Getin Nobile Bank S.A., nr konta: 91 1560
0013 2341 8722 7000 0002, z dopiskiem: Wykonanie wielobranżowych projektów budowlanych przebudowy,
remontu, doposażenia wybranych powierzchni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w JastrzębiuZdroju oraz energooszczędnych rozwiązań technologicznych w celu podniesienia efektywności energetycznej
obiektów (BZP/38/382-13/16) 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1)
pieniężnej dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty, 2) innej niż pieniądz, oryginał
dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. Wadium wniesione w pieniądzu
Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w formach
wskazanych w pkt 3 ppkt od 2) do 5) winny w szczególności zawierać bezwarunkowe zobowiązanie poręczyciela
lub gwaranta do zaspokojenia roszczeń Zamawiającego związanych z prawem do zatrzymania wadium w
sytuacjach wskazanych w zapisie art. 46 ust. 4a i 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) 8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca
je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9. Okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres
związania ofertą. Pierwszym dniem ważności zobowiązania jest dzień składania ofert. 10. Zamawiający zwróci lub
zatrzyma wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP. 21.11. Wykonawca, który nie wniesie wadium
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na zasadach określonych w specyfikacji zostanie wykluczony z postępowania/ jego oferta zostanie odrzucona/.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz odsetkami: 1) 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 PZP, lub
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie, 2) jeżeli wykonawca,
którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy. c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13.
Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie ust. 1 art. 46 ustawy PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
III.2) ZALICZKI
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 odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie
Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg Załącznika nr 4 do SIWZ (dotyczy
wszystkich pakietów)
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca wykonał w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, zadania o następującym charakterze: A) w przypadku pakietu
nr 1 - co najmniej dwa projekty budowlane dotyczące obiektów lecznictwa zamkniętego o powierzchni
użytkowej minimum 2000 m2 każdy, na które uzyskano decyzje pozwolenia na budowę, B) w przypadku
pakietu nr 2 - co najmniej jeden komplet kosztorysów inwestorskich w branżach: budowlanej, sanitarnej,
elektroenergetycznej, dotyczącej obiektów lecznictwa zamkniętego o powierzchni użytkowej minimum
2000 m2, C) w przypadku pakietu nr 3 -co najmniej jeden projekt budowlany w branżach:
konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektroenergetycznej, dotyczący obiektów lecznictwa
zamkniętego o powierzchni użytkowej minimum 500 m2, na podstawie którego uzyskano pozwolenie na
budowę, D) w przypadku pakietu nr 4: a) co najmniej dwa projekty obejmujące swoim zakresem montaż
instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, tj.: instalację pomp ciepła o minimalnej mocy
cieplnej zastosowanych pomp ciepła 700,0 kW; w wersji rewersyjnej, tj. z możliwością zasilania
instalacji w ciepło i chłód technologiczny oraz instalację paneli fotowoltaicznych, z czego jedna z nich
winna mieć moc powyżej 300 kWp - w ramach jednego zadania dla budynku funkcjonującego lecznictwa
zamkniętego, b) co najmniej dwa projekty instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 150 kW każda jako
zadaszenie w formie bezramkowych, przeziernych lamel fotowoltaicznych wykonanych w technologii
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szkło - szkło na obiekcie użyteczności publicznej, c) co najmniej jeden projekt instalacji fotowoltaicznej o
powierzchni min. 800 m2 jako bezramkowe moduły fotowoltaiczne montowane na elewacji w formie
fasady wentylowanej w technologii szkło - szkło na obiekcie użyteczności publicznej, d) co najmniej
jeden projekt na wykonanie wysokosprawnej instalacji kogeneracji w budynku funkcjonującego
lecznictwa zamkniętego, obejmującej pozyskanie energii elektrycznej, energii cieplnej , opartej na
silnikach spalinowych - z uwzględnieniem kompleksowego podejścia do gospodarki energetycznej
obiektu; parametry min.: moc znamionowa elektryczna 60kW. e) co najmniej jeden projekt dotyczący
rozbudowy, modernizacji, remontu funkcjonujących obiektów użyteczności publicznej, w zakresie
kompleksowego zakresu branży instalacje sanitarne i instalacje elektryczne, o łącznej powierzchni
użytkowej projektowanego obiektu nie mniejszej niż 18000 m2. Uwaga: Zamawiający będzie brał pod
uwagę powierzchnię użytkową liczoną wyłącznie wg nowej normy PN-ISO 9836:1997.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie
Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg Załącznika nr 4 do SIWZ.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować przy wykonywaniu prac: A) w zakresie pakietu nr 1* co
najmniej 1 osobą, która: a) będzie pełnić funkcję Głównego Projektanta - Kierownika zespołu,
posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, b) będzie pełnić funkcję Projektanta branży konstrukcyjno- budowlanej,
posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń,
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, c) będzie pełnić funkcję Projektanta branży instalacyjnej, posiadającą
uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych bez ograniczeń, lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, d) będzie pełnić funkcję Projektanta branży elektrycznej i
elektroenergetycznej, posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, *) Zamawiający dopuszcza by wskazana/e osoba/y łączyły w sobie
kompetencje (wymagane kwalifikacje - uprawnienia). B) w zakresie pakietu nr 2: a) co najmniej 1 osobą
- posiadającą 3 letnie doświadczenie w kosztorysowaniu robót w branżach budowlanej, sanitarnej,
elektroenergetycznej prowadzonych w obiektach lecznictwa zamkniętego, C) w zakresie pakietu nr 3 co najmniej 1 osobą* która: a) będzie pełnić funkcję Głównego Projektanta - Kierownika zespołu,
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posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, b) będzie pełnić funkcję Projektanta branży konstrukcyjno- budowlanej,
posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń,
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, d) będzie pełnić funkcję Projektanta branży instalacyjnej, posiadającą
uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych bez ograniczeń, lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, d) będzie pełnić funkcję Projektanta branży elektrycznej i
elektroenergetycznej, posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, *) Zamawiający dopuszcza by wskazana/e osoba/y łączyły w sobie
kompetencje (wymagane kwalifikacje - uprawnienia). D) w zakresie pakietu nr 4 - co najmniej 1 osobą*,
która posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, która zrealizowała co najmniej po 1
projekcie tożsamym z przedmiotem zamówienia określonym w załączniku nr 2d do SIWZ (tabela 1d), z
branży w której się specjalizuje, oraz która: a) będzie pełnić funkcję Głównego Projektanta - Kierownika
zespołu, posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, b) będzie pełnić funkcję Projektanta branży konstrukcyjno- budowlanej,
posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń,
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, e) będzie pełnić funkcję Projektanta branży instalacyjnej, posiadającą
uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych bez ograniczeń, lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, d) będzie pełnić funkcję Projektanta branży elektrycznej i
elektroenergetycznej, posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, *) Zamawiający dopuszcza by wskazana/e osoba/y łączyły w sobie wyżej
wymienione kompetencje (wymagane kwalifikacje - uprawnienia). Uwaga: Główny Projektant Kierownik zespołu oprócz pełnienia funkcji projektanta branży architektonicznej będzie osobą,
upoważnioną do zarządzania realizacją Umowy i do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym w myśl
art. 20 ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane, Zamawiający uzna
warunek posiadania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie za
spełniony również przez osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na
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zasadach określonych w przepisach odrębnych (m.in. ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej).
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
a) Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w
wysokości co najmniej 200 000,00 zł (dotyczy wyłącznie pakietu nr 1, w pozostałych pakietach
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie i
dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie Oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu - wg Załącznika nr 4 do SIWZ), b) Zamawiający wymaga aby
wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 500 000,00 zł (dotyczy wyłącznie pakietu nr 1, w
pozostałych pakietach Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia
warunku w tym zakresie i dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie
Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg Załącznika nr 4 do 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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech 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 wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie;
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;
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
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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 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;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
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;
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III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści
niniejszej specyfikacji, tj. w Rozdziale 9 oraz: 1) wypełniony Formularz finansowy przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do SIWZ 2) wypełniony Formularz oferty wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią
specyfikacji i wzorem umowy, o związaniu z ofertą - zgodny w treści z wzorem stanowiącym - załącznik nr 3 do
SIWZ 3) dowód wniesienia wadium 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu, z
którego wynika zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Firmy, jeżeli Wykonawca jest
reprezentowany przez pełnomocnika lub jeżeli istnieje ustawowy obowiązek ustanowienia pełnomocnika jak w
punkcie 11 SIWZ. UWAGA: pełnomocnictwo i pisemne zobowiązanie powinno być przedstawione w oryginale lub
kserokopii poświadczonej notarialnie.

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 95
2 - Termin wykonania - 5
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
26.4. Zamawiający dopuszcza w szczególności zmianę postanowień umowy w przypadku: a) w zakresie innych
podmiotów na zasobach, których wykonawca się opierał wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
a podwykonawca wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania
dotychczasowy podwykonawca, b) w zakresie podwykonawców, wykazanych na etapie złożonej oferty lub,
których konieczność ujawnienia wynikła na etapie realizacji zamówienia, którym wykonawca powierzył lub ma
zamiar powierzyć wykonanie części zamówienia, c) w zakresie osób posiadających wymagane uprawnienia w
przypadku zaistnienia zdarzeń losowych (w takim przypadku wykonawca zobowiązany będzie do zaproponowania
osoby legitymującej się uprawnieniami wymaganymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia), d) zmiany
stawki podatku VAT
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.wss2.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sekretariat WSS Nr 2, pokoj nr
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A1, na I piętrze.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2016
godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr
2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój Tel.: (032) 47 84 500 Faks: (032) 47 84 506.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wykonanie projektów budowlanych przebudowy, remontu, doposażenia wybranych
powierzchni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju w celu dostosowania do
wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia został
szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ - Wykaz i zakres projektów wraz z szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8, 71.20.00.00-0, 71.30.00.00-1, 71.40.00.00-2,
71.42.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 120.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 95
2. Termin wykonania - 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Aktualizacja kosztorysów inwestorskich - przebudowa budynku Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju ul. Krasickiego 21.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia został
szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ - Wykaz i zakres projektów wraz z szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8, 71.20.00.00-0, 71.30.00.00-1, 71.40.00.00-2,
71.42.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 120.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 95
2. Termin wykonaia - 5
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CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Uzupełnienie projektu budowlanego -przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7 na oddział pediatrii celu dostosowania do
wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia został
szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ - Wykaz i zakres projektów wraz z szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8, 71.20.00.00-0, 71.30.00.00-1, 71.40.00.00-2,
71.42.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 120.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 95
2. Termin wykonania - 5

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Wykonanie projektów budowlanych energooszczędnych rozwiązań technologicznych w
celu podniesienia efektywności energetycznej obiektów.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia został
szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ - Wykaz i zakres projektów wraz z szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8, 71.20.00.00-0, 71.30.00.00-1, 71.40.00.00-2,
71.42.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 120.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 95
2. Termin wykonania - 5
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