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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: "Szpital w Śremie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , ul. 
Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem, woj. wielkopolskie, tel. 61 2815462, faks 61 2835788.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalwsremie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szpital w Śremie Sp. z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie kompleksowe, 
wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego wraz z przedmiarem robót i kosztorysem 
inwestorskim oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla 
nastpujących inwestycji: przebudowa oddziału internistycznego, rehabilitacji neurologicznej, 
neurologii, laryngologii nr sprawy ZP/20/PN/13.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest opracowanie kompleksowego wielobranżowego projektu budowlanego i 
wykonawczego wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji: Przebudowa oddziałów na II i 
III piętrze Szpitala w Śremie: 1. oddział rehabilitacji neurologicznej 2. oddział internistyczny 3. 
oddział neurologiczny 4. oddział laryngologiczny Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się 
będzie w 4 etapach: I etap - oddział rehabilitacji neurologicznej: wykonanie dokumentacji 
projektowej termin realizacji - do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy przedłożenie 
Zamawiającemu dokumentacji technicznej celem uzyskania akceptacji co do zgodności projektu z 
koncepcją Zamawiającego oraz złożenie wniosku o pozwolenie na budowę przedstawienie 
Zamawiającemu pozwolenia na budowę - wystawienie faktury, w terminie trzech dni od uzyskania i 
przedstawienia Zamawiającemu pozwolenia na budowę II etap - oddział internistyczny: wykonanie 
dokumentacji projektowej termin realizacji - do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy przedłożenie 
Zamawiającemu dokumentacji technicznej celem uzyskania akceptacji co do zgodności projektu z 
koncepcją Zamawiającego oraz złożenie wniosku o pozwolenie na budowę przedstawienie 
Zamawiającemu pozwolenia na budowę - wystawienie faktury, w terminie trzech dni od uzyskania i 
przedstawienia Zamawiającemu pozwolenia na budowę III etap - oddział neurologiczny: wykonanie 
dokumentacji projektowej termin realizacji - do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy przedłożenie 
Zamawiającemu dokumentacji technicznej celem uzyskania akceptacji co do zgodności projektu z 

http://www.szpitalwsremie.pl/


koncepcją Zamawiającego oraz złożenie wniosku o pozwolenie na budowę przedstawienie 
Zamawiającemu pozwolenia na budowę - wystawienie faktury, w terminie trzech dni od uzyskania i 
przedstawienia Zamawiającemu pozwolenia na budowę IV etap - oddział laryngologiczy: 
wykonanie dokumentacji projektowej termin realizacji - do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy 
przedłożenie Zamawiającemu dokumentacji technicznej celem uzyskania akceptacji co do 
zgodności projektu z koncepcją Zamawiającego oraz złożenie wniosku o pozwolenie na budowę 
przedstawienie Zamawiającemu pozwolenia na budowę - wystawienie faktury, w terminie trzech 
dni od uzyskania i przedstawienia Zamawiającemu pozwolenia na budowę Dokumentacja powinna 
uwzględniać kolejność realizacji inwestycji tzn. Pokoje łóżkowe mają być wyposażone w łazienki 
w systemie 2 pokoje łóżkowe + 1 łazienka z wejściami do łazienki z obu pokoi z systemem 
blokowania się drzwi. Nastąpić ma konsolidacja pokoi socjalnych w rejonie przechodnim przy 
klatce schodowej. W tej strefie zachować należy również pokój dzienny i odwiedzin obsługujący 
oba oddziały znajdujące się na tej samej kondygnacji. Należy zachować następującą ilość łóżek 
szpitalnych: - oddział rehabilitacji neurologicznej 24 łóżka - oddział internistyczny 43 łóżka - na 
oddziale internistycznym przy punkcie pielęgniarskim urządzić należy salę intensywnego nadzoru z 
bezpośrednim wglądem z punktu pielęgniarskiego. - oddział neurologiczny 34 łóżka w podziale 16 
łóżek pododdział udarowy z 4 łóżkami w systemie intensywnego nadzoru neurologicznego 18 łóżek 
neurologicznych z 1 łóżkiem intensywnego nadzoru neurologicznego. - oddział laryngologiczny 20 
łóżek Dokumentacja powinna zostać opracowana w następującym zakresie: 1.Opracowanie (w 4 
kpl.) branżowych projektów wykonawczych (wersja papierowa i elektroniczna w formatach 
.dwg, .pdf, .doc) w następujących branżach: 1) projekt architektoniczny, 2) projekt konstrukcyjny, 
3) projekt instalacji wod.-kan., 4) projekt instalacji c.o. oraz c.t., 5) projekt instalacji elektrycznych 
(zasilanie podstawowe, zasilanie awaryjne, oświetlenie podstawowe, oświetlenie awaryjne, 
oświetlenie ewakuacyjne), 6) projekt wentylacji i klimatyzacji, 7) projekt wody lodowej, 8) projekt 
instalacji gazów medycznych, 9) projekt instalacji niskoprądowych: instalacji p.poż. (wraz z 
systemami SAP), sieci strukturalnej i telefonicznej, systemy przywoławcze, 2. Dokonanie 
wszystkich niezbędnych uzgodnień projektowych z Zamawiającym oraz uzyskanie wszelkich 
niezbędnych, wymaganych prawem opinii itp. z: - Wielkopolskim Państwowym Wojewódzkim 
Inspektorem Sanitarnym - uprawnionym rzeczoznawcą p.poż., - uprawnionym rzeczoznawcą ds. 
bhp i ergonomii, 3. Opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich do wszystkich 
branż projektowych (wersja papierowa i elektroniczna w formatach .pdf, .ath), 4. Wykonanie 
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (wersja papierowa i elektroniczna 
w formatach .pdf, .doc), 5. Zakres opracowania: Zakres opracowania obejmuje projekt budowlano-
wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary i kosztorysy 
inwestorskie oraz inne opracowania, niezbędne do realizacji inwestycji opracowane na podstawie 
udostępnionej przez Zamawiającego koncepcji w następujących formach: - projekty budowlano-
wykonawcze dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę 4 egz. w formie wydruku oraz 1 egz. na 
płycie CD/DVD w formach .doc, .dwg oraz .pdf, - projekty technologii - 4 egz. w formie wydruku 
oraz 1 egz. na płycie CD/DVD w formatach .doc, .dwg oraz .pdf, - przedmiary robót w podziale na 
poszczególne branże po 4 egz. w formie wydruku oraz 1 egz. na płycie CD/DVD w formacie 
możliwym do odczytania przez program kosztorysowy - kosztorys inwestorski zbiorczy z 
podziałem na poszczególne branże 2 egz. w formie wydruku oraz 1 egz. na płycie CD/DVD w 
formacie możliwym do odczytania przez program kosztorysowy - specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót 4 egz. w formie wydruku oraz 1 egz. na płcie CD/DVD - uzyskanie 
prawomocnego pozwolenia na budowę..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.

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

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

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



4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

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 nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku przez złożenie oświadczenia (załącznik 
nr 3 do siwz)

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie minimum 
trzy zamówienia, których przedmiotem są/były usługi odpowiadające swoim 
rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. zaprojektowania 
obiektów takich jak: zakłady opieki zdrowotnej mieszczące oddziały szpitalne, o 
kubaturze nie mniejszej niż 20 000 m3 (łącznie), o wartości 20 000,00 brutto (każda). 
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie 
dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiajacy uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje 
lub będzie dysponować: a) osobami posiadającymi wymagane uprawnienia 
budowlane wynikające z postanowień Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane (Dz.U. z 2010r. ,Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), co najmniej: - 
projektanta w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, z aktualnym wpisem na 
listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i minimum 5 letnim 
doświadczenie zawodowym, który zaprojektował co najmniej 5 obiektów 
szpitalnych, w tym 2 na 100 łóżek - projektanta w specjalności konstrukcyjnej bez 
ograniczeń, z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego i minimum 5 letnim doświadczeniem zawodowym, - projektanta sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroinstalacyjnych - bez ograniczeń, z 
aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i 
minimum 5 letnim doświadczeniem zawodowym, - projektanta sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - 
bez ograniczeń, z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego i minimum 5 letnim doświadczeniem zawodowym, W przypadku 
złożenia oświdczenia przez Wykonawcę, że będzie dysponował osobami zdolnymi 
do wykonania zamóweinia, najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłoży listę 
tych osób wraz z dokumentami, potwierdzającymi wyżej opisane kwalifikacje 



zawodowe itp. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie 
dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie 
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• j.w.

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający uzna ten warunek spełniony, jeżeli Wykonawca posiada opłaconą 
polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 
150.000,00 zł. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana 
na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE 
SPEŁNIA

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; 

• 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. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące 
dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

• opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku,  inny  dokument  potwierdzający,  że  inny 
podmiot  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; 

• 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. 

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; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie 
należy do grupy kapitałowej; 



III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) ofertę cenową, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz, w przypadku składania oferty 
wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach 
określonych w Rozdziale IX pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej 
(Rozdział XVIII pkt 2 siwz) 3) oświadczenie według wzoru zawartego w załączniku nr 1 do siwz 
wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli 
wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku braku takiego oświadczenia, 
zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców w 
przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

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: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.szpitalwsremie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital w Śremie 
Sp. z o.o. ul. Chełmońskiego 1 63-100 Śrem I piętro, pokój 130.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
22.07.2013 godzina 08:00, miejsce: Szpital w Śremie Sp. z o.o. ul. Chełmońskiego 1 63-100 Śrem I 
piętro, sekretariat Prezesa.

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


