
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

www.spskm.katowice.pl 

 

Katowice: Roboty awaryjne - II 

Numer ogłoszenia: 120059 - 2016; data zamieszczenia: 05.07.2016 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja 

Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach , ul. Francuska 20-24, 40-

027 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2591668, faks 032 2591671, 2554633. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.spskm.katowice.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: Roboty awaryjne - II. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem 

zamówienia jest wykonywanie robót awaryjnych w zakresie: Pakiet nr 1 - Remontowo - 

budowlanych, elektrycznych, dekarskich, odśnieżania i czyszczenia dachów w obiektach 

szpitala, Pakiet nr 2 - Instalacji wodno - kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody 

użytkowej, gazów medycznych, przeglądu rocznego instalacji gazów medycznych w 

obiektach szpitala, Pakiet nr 3 - Napraw i konserwacji systemu wentylacji i klimatyzacji, 

przegląd roczny instalacji systemu klimatyzacji i wentylacji w obiektach szpitalnych, Pakiet 

nr 4 - Konserwacja oraz utrzymanie w stałym ruchu i sprawności urządzeń znajdujących się w 

kotłowni SPSKM.. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

http://www.spskm.katowice.pl/


 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.51.40-0. 

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 

miesiącach: 12. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: W postępowaniu wadium nie jest wymagane 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a) Wykonawca 

spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że dysponuje osobą lub pisemnym 

zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tej osoby, która posiada 

świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na 

stanowisku eksploatacji, dozoru w zakresie konserwacji i kontrolno-

pomiarowym urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych, o mocy 

powyżej 50kW (urządzenia należące do Grupy 2 - G 2), zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez 

osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz.U. nr 89 poz. 

828 z późniejszymi zmianami) - dotyczy Pakietu nr 3 b) Wykonawca spełni 

warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że dysponuje osobą lub pisemnym 

zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tej osoby, która posiada 

uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji, dozoru w 

zakresie konserwacji i remontów urządzeń należących do Grupy 1 (G1), Grupy 

2 (G2) i Grupy 3 (G3) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad 

stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, 

instalacji i sieci. (Dz.U. nr 89 poz. 828 z późniejszymi zmianami) - dotyczy 

Pakietu nr 4 



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 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; 

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; 

 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; 

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) 

3) Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty 

gospodarcze ( konsorcja / spółki cywilne): a) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by 

prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, b) Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / 

upoważnienie do pełnienia takiej funkcji, wystawione zgodnie z wymogami prawa, podpisane 

przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów, musi być dołączone do 

oferty, c) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

realizację przedmiotu umowy, d) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą 

wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych. 4) W celu 

potwierdzenia, że Wykonawca posiadania osoby z wymaganymi kwalifikacjami określonymi 

w SIWZ Zamawiający żąda: e) Świadectwa kwalifikacyjnego Grupy 2 (G2) - dotyczy Pakietu 

nr 3, f) Uprawnień należących do Grupy 1 (G 1), Grupy 2 (G 2) oraz Grupy 3 (G3) - dotyczy 

Pakietu nr 4 5) Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć do oferty: a) Wypełniony i 

podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty z 

wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 1 do SIWZ. b) Wypełniony i podpisany przez osobę/y 

uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy Formularz Oświadczenia o stawkach i 

narzutach (wybrany Załącznik spośród nr 2 - 5). 



SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.2)  

  
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie 

prowadzona:  

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.spskm.katowice.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Katowicach ul. Francuska 20 - 24, 40-027 Katowice (budynek dyrekcji pok. 

nr 2). 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 20.07.2016 godzina 11:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. 

Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Francuska 20 - 24, 40-

027 Katowice (budynek dyrekcji pok. nr 2). 

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 nr 1. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remontowo - 

budowlanych, elektrycznych, dekarskich, odśnieżania i czyszczenia dachów w 

obiektach szpitala. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.51.40-0. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia: 

o 1. Cena - 80 

o 2. koszty zakupu - 20 



 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Instalacji wodno 

- kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, gazów 

medycznych, przeglądu rocznego instalacji gazów medycznych w obiektach szpitala. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.51.40-0. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia: 

o 1. Cena - 80 

o 2. koszty zakupu - 20 

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet nr 3. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Napraw i 

konserwacji systemu wentylacji i klimatyzacji, przegląd roczny instalacji systemu 

klimatyzacji i wentylacji w obiektach szpitalnych. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.51.40-0. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia: 

o 1. Cena - 80 

o 2. koszty zakupu - 20 

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet nr 4. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Konserwacja 

oraz utrzymanie w stałym ruchu i sprawności urządzeń znajdujących się w kotłowni 

SPSKM. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.51.40-0. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia: 

o 1. Cena - 80 

o 2. koszty zakupu - 20 

 

 
 


