
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia:

www.szpitalwsremie.pl

Śrem: ZP/21/PN/13
Numer ogłoszenia: 137715 - 2013; data zamieszczenia: 09.07.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

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: ZP/21/PN/13.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4)  Określenie  przedmiotu  oraz  wielkości  lub  zakresu  zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia  są  zewnętrzne  i  wewnętrzne  roboty  remontowe  w  budynku  Szpitala  w  Śremie 
podzielone na 3 części - pakiety. Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 części: 1) Pakiet 1 -  
Roboty  malarskie  wraz  z  wykończeniem ścian  w  systemie  ochronnym na  każdej  kondygnacji 
szpitala  przy  wejściach  do  wind  2)  Pakiet  2  -  Roboty  remontowe  w  Szpitalnym  Oddziale 
Ratunkowym (SOR) 3) Pakiet 3 - remont wejść i schodów do Przychodni oraz Szpitala od strony 
parkingu wewnętrznego, oraz uzupełnienie tynku oraz okładziny lastrico na rampach a szczegółowy 
opis i zakres przedmiotu w poszczególnych pakietach zawarty jest w specyfikacjach technicznych 
wykonania  oraz  w  przedmiarach  robót  i  tak:  Pakiet  1  -  specyfikacja  techniczna  stanowiąca 
załącznik nr 1.1 do SIWZ Pakiet 2 - specyfikacja techniczna oraz przedmiary robót stanowiące 
załącznik nr 1.2 do SIWZ Pakiet 3 - specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik nr 1.3 do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

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

II.2)  CZAS  TRWANIA  ZAMÓWIENIA  LUB  TERMIN  WYKONANIA: Zakończenie: 
30.08.2013.

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 

http://www.szpitalwsremie.pl/


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

• Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający nie stawia szczególnych 
wymagań w zakresie  spełniania  warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie  ww. 
warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia 
warunku  udziału  w  postępowaniu  zostanie  dokonana  na  podstawie  dokumentów 
złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

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

• Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający nie stawia szczególnych 
wymagań w zakresie  spełniania  warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie  ww. 
warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ). 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

• Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający nie stawia szczególnych 
wymagań w zakresie  spełniania  warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie  ww. 
warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ). 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

• Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający nie stawia szczególnych 
wymagań w zakresie  spełniania  warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie  ww. 
warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 5 do SIWZ). Ocena spełnienia 
warunku  udziału  w  postępowaniu  zostanie  dokonana  na  podstawie  dokumentów 
złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

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

• Wykonawca  musi  być  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.  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:

• 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)

Wypełniony formularz ofertowy

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.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
1.  Zamawiający  działając  zgodnie  z  przepisami  art.  144  ust.  1  ustawy  Pzp,  przewidział  w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany w 
umowie, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć następujących elementów 
umowy:  1)  w  zakresie  terminu  wykonania  zamówienia:  a)  konieczność  wykonania  robót 
dodatkowych umożliwiających wykonanie zamówienia podstawowego, b) konieczność wykonania 
robót zamiennych, niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, których wprowadzenie 
będzie  konieczne  dla  wykonania  całości  robót  i  uzyskania  założonego  efektu  użytkowego,  c) 
wystąpienie siły wyższej  i  innych zdarzeń nadzwyczajnych. 2. Postanowienia,  zawarte w ust.  1 
stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie 
zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy, w rozumieniu art. 
144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych: 1. zmiana danych związanych z 
obsługą  administracyjno-organizacyjną  umowy,  2.  zmiana  danych teleadresowych,  zmiany osób 
reprezentujących  strony.  4.  Zmiana  kluczowego  personelu  Wykonawcy/  Zamawiającego  nie 
skutkują koniecznością  zmiany umowy.  5.  Jako siły  wyższe  uznane zostają:  klęski  żywiołowe, 
huragan,  powódź,  katastrofy transportowe,  pożar,  eksplozje,  wojna,  strajk  i  inne  nadzwyczajne 
wydarzenia,  których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron.  6. Jeżeli 
umawiające się strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych terminów z powodów 
wymienionych  w  ust.  5,  to  zachowują  one  prawo  do  wnioskowania  o  przesunięcie  terminów 
wykonania usługi o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków.

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: 
24.07.2013 godzina 10:00, 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

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet 1.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty malarskie wraz 
z  wykończeniem  ścian  w  systemie  ochronnym  na  każdej  kondygnacji  szpitala  przy 
wejściach do wind.

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.08.2013. 
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 2.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty remontowe w 
Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR).

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.08.2013. 
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet 3.

• 1)  Krótki  opis  ze  wskazaniem  wielkości  lub  zakresu  zamówienia: Remont  wejść  i 
schodów do Przychodni oraz Szpitala od strony parkingu wewnętrznego, oraz uzupełnienie 
tynku oraz okładziny lastrico na rampach.

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.08.2013. 
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 


