Ogłoszenie nr 614719-N-2019 z dnia 2019-10-25 r.
Prezydent Miasta Piekary Śląskie: Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich przy
ul. Szpitalnej 11 wraz z niezbędną infrastrukturą, adaptacją budynków do nowych funkcji i
wyburzeniami- APTEKA
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Piekary Śląskie, krajowy numer identyfikacyjny
00000000000000, ul. ul. Bytomska 84 , 41-940 Piekary Śląskie, woj. śląskie, państwo
Polska, tel. 323 939 379, e-mail um@um.piekary.pl, faks 32 287 22 69.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.piekary.pl

Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.piekary.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
www.bip.piekary.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie, Biuro Zamówień
Publicznych, pokój 215

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa Szpitala Miejskiego w
Piekarach Śląskich przy ul. Szpitalnej 11 wraz z niezbędną infrastrukturą, adaptacją
budynków do nowych funkcji i wyburzeniami- APTEKA
Numer referencyjny: BZP.271-68/IG/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: „Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich przy
ul. Szpitalnej 11 wraz z niezbędną infrastrukturą, adaptacją budynków do nowych funkcji i
wyburzeniami – APTEKA”. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1)
Wykonanie robót wyburzeniowych, rozbiórkowych, demontażowych, bruzdowania, kucia,
przebicia dla szachtów instalacyjnych z uwzględnieniem wzmocnienia stropów po przejściach
instalacji, wentylacji i poszerzeniu otworów klap oddymiających, roboty ziemne. 2) Zerwanie
posadzek i wylewek cementowych, zerwanie, skucie okładzin, tynków. 3) Demontaż stolarki
budowlanej. 4) Demontaż instalacji i jej wyposażenia, urządzeń i armatury. 5) Wykonanie
zabezpieczenia p.poż. przejść przez stropy i ściany poszczególnych instalacji i elementów. 6)
Zamurowanie i montaż nadproży otworów drzwiowych i okiennych po adaptacji na
pomieszczenia apteki zgodnie z dokumentacją projektową. 7) Wykonanie ścianek działowych
i obudowy szachtów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych wypełnionych wełną oraz
ścian z bloczków, a także z pozostałych płyt G/K zgodnie z dokumentacją projektową.
Wykonanie pozostałych ścian, wydzieleń i obudowań. 8) Wykonanie robót murarskich. 9)
Wykonanie tynków i gładzi gipsowych pod malowanie i okładziny. 10) Malowanie. 11)

Wykonanie okładzin ściennych. 12) Wykonanie podkładów i posadzek, wykonanie warstw
wyrównujących, samopoziomujących. 13) Montaż parapetów podokiennych z konglomeratu.
14) Wykonanie jastrychów cementowych na podłożu wygłuszającym. 15) Wykonanie
posadzek z płytek gresowych (w magazynie materiałów łatwopalnych i żrących,
kwasoodporna) i z PCV, oraz w pozostałych pomieszczeniach, zgodnie z dokumentacją
projektową. 16) Montaż stolarki i ślusarki wewnętrznej drzwiowej i okiennej (okna
podawcze) oraz 1 okno zewnętrzne EI60, zgodnie z dokumentacją projektową. 17)
Wykonanie sufitów podwieszonych. 18) Wykonanie kanalizacji sanitarnej (etapowo):
przyłącze zewnętrzne ze studzienką i włączeniem do odbiornika, poziomy wewnętrzne w
piwnicy, piony i podłączenia urządzeń aż do kondygnacji i pomieszczeń apteki na II piętrze
wraz z przyborami sanitarnymi i armaturą. 19) Wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej z
cyrkulacją od przyłącza w piwnicy w rejonie wind, aż do kondygnacji i pomieszczeń apteki
na II piętrze, wraz z przyborami sanitarnymi i armaturą. 20) Wykonanie instalacji c.o. od
źródła do kondygnacji i pomieszczeń apteki na II piętrze, wraz z jej przełączeniem,
rozprowadzeniem i wymianą grzejników (higieniczne), zaworami i armatura w
pomieszczeniach apteki. 21) Wykonanie wentylacji i klimatyzacji, dostawa i montaż dwóch
central N7W7 i N8W8, centrale higieniczne z nagrzewnicami elektrycznymi wraz z
konstrukcją ich zamocowania i montażu oraz wzmocnieniem podłoża pod montowanymi
centralami, dostawa i montaż dwóch agregatów chłodniczych obok central wraz z konstrukcją
ich zamocowania i montażu oraz wzmocnieniem podłoża pod montowanymi agregatami,
kanały wentylacyjne wraz z izolacją, przyborami i armaturą. (Centrale i agregaty chłodnicze
należy zasilić elektrycznie z uwzględnieniem mocy wraz ze sterowaniem). 22) Wykonanie
instalacji elektrycznej, oświetleniowej i ewakuacyjnej, zasilanie (pion) od tablicy/rozdzielni
głównej (włączenie/przełączenie do tablicy/rozdzielni głównej wraz z zabezpieczeniami) do
rozdzielni kondygnacyjnej na II piętrze - apteki wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami
(montaż tablicy/rozdzielni kondygnacyjnej/piętrowej), następnie w pomieszczeniach apteki
rozprowadzenie nad sufitem podwieszonym okablowania, montaż urządzeń i wyposażenia
instalacji (lokalizacja urządzeń i osprzętu elektrycznego wraz z lampami w/g rzutu 2 piętra
stan projektowany z uwzględnieniem podłączenia central wentylacyjnych i agregatów
chłodniczych oraz wentylatorów dachowych), wykonanie instalacji oświetlenia, montaż
gniazd, łączników, wyłączników, przełączników, opraw oraz pozostałego wyposażenia i
urządzeń. 23) Wykonanie instalacji p.poż. hydrantowej i oddymiania wraz z klapami i
automatyką oraz wyposażeniem i urządzeniami, włączenie instalacji hydrantowej do źródła
zasilania, podłączenie klap i automatyki. 24) Wykonanie instalacji komputerowej i
telefonicznej, wykonanie zasilania (pion) od tablicy głównej (włączenie do tablicy/rozdzielni
głównej wraz z zabezpieczeniami) do tablicy/rozdzielni kondygnacyjnej na II piętrze - apteki
wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami (montaż tablicy/rozdzielni
kondygnacyjnej/piętrowej), rozprowadzenie okablowania, montaż gniazd, urządzeń i
wyposażenia instalacji, integracja z systemem Szpitala, 25) Wykonanie instalacji kontroli
dostępu wraz z urządzeniami i wyposażeniem, wykonanie zasilania od centrali głównej
(włączenie do centrali głównej wraz z zabezpieczeniami) do apteki wraz z odpowiednimi
zabezpieczeniami, rozprowadzenie okablowania, montaż urządzeń i wyposażenia instalacji,
integracja z systemem Szpitala, 26) Wykonanie instalacji SSWiN wraz z urządzeniami i
wyposażeniem, wykonanie zasilania od centrali głównej (włączenie do centrali głównej wraz
z zabezpieczeniami) do apteki wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami, rozprowadzenie
okablowania, montaż urządzeń i wyposażenia instalacji, integracja z systemem Szpitala. 27)
Wszystkie instalacje i systemy należy włączyć/przełączyć do źródeł zasilania oraz
zintegrować z instalacjami/systemami występującymi na obiekcie. 28) Dostawa i montaż
pozostałych urządzeń, wyposażenia i sprzętów (drobne, meble i IT). oraz pozostałe zgodnie z
SIWZ, Umową, ST i Dokumentacją projektową, niezbędne dla prawidłowego wykonania,

ukończenia oraz funkcjonowania apteki. 2. Szczegółowy zakres robót wskazano w
dokumentacji projektowej, SIWZ, STWiORB i Umowie. Przedmiot zamówienia dotyczy II
kondygnacji budynku Szpitala i obejmuje adaptację pomieszczeń na potrzebę apteki szpitalnej
w nowej lokalizacji na II piętrze budynku. Jednak roboty budowlane i instalacyjne wraz z
montażem urządzeń i wyposażenia dotyczą obszaru wykraczającego poza II kondygnację i
obejmują elementy robót, instalacji i urządzeń, ale tylko niezbędnych dla funkcjonowania
apteki (włączenia i przełączenia instalacji, doprowadzenie instalacji od źródeł i zasilania na
potrzeby apteki zlokalizowanej na II piętrze, urządzenia na dachu, wykonanie podejść,
integracja z systemami istniejącymi Szpitala, itp.) – zgodnie z opisem w ww. dokumentach,
sztuką budowlaną oraz normami i przepisami prawa. 3. Przedmiotem zadania inwestycyjnego
jest kolejny etap Rozbudowy Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich przy ul. Szpitalnej 11
wraz z niezbędną infrastrukturą, adaptacją budynków do nowych funkcji i wyburzeniami –
Apteka – w zakresie wykonania przebudowy II piętra mającego pomieścić pomieszczenia
apteki szpitalnej wraz z niezbędna infrastrukturą oraz dostosowaniem instalacji do nowej
lokalizacji apteki na II piętrze. Apteka znajdować się będzie w budynku B2, na II piętrze, w
którym należy wykonać wydzielenie pomieszczeń apteki szpitalnej z podziałem na
pomieszczenia podstawowe i pomocnicze. W aptece nie będą przygotowywane cytostatyki.
Dostęp zaopatrzenia wejściem od korytarza głównego (dostawa windą towarową o udźwigu
około 1900 kg) do komory przyjęć. Wejście personelu odbywa się wewnętrzną klatka
schodową budynku B2. Od strony korytarza głównego przewidziano pomieszczenie izby
ekspedycyjnej, przez które następuje ekspedycja leków i produktów leczniczych do
oddziałów szpitalnych. Przy komorze przyjęć znajdują się magazyny w tym magazyn
materiałów żrących i łatwopalnych (w wydzielonym pożarowo pomieszczeniu) oraz
archiwum. Ze strefy przyjęć materiał przekazywany jest do izby ekspedycyjnej lub do strefy
przygotowania leków (izby recepturowej) i pomieszczeń przygotowania jałowego leków z
lożą laminarna w klasie czystości „A”. Do pomieszczenia tego dostęp poprzez system śluz z
kolejnymi klasami czystości (D, C, B) przy zachowaniu 15 Pa nadciśnienia w kolejnych
pomieszczeniach. Pomiędzy pomieszczeniem izby recepturowej a przygotowania jałowego
leków wydzielono pomieszczenie zmywalni oraz magazyn o parametrach jak dla
pomieszczenia sterylizacji. Pomieszczenia te połączone są oknami podawczymi. W związku z
niewielka ilością leków przygotowywanych w izbie recepturowej, sterylizowanie odbywać się
będzie w centralnej sterylizatorni szpitala. Przy wewnętrznym korytarzu apteki wydzielono: •
szatnię dla personelu apteki (w sąsiedztwie wejścia personelu), • pokój kierownika apteki, •
pomieszczenie administracyjno szkoleniowe, • pomieszczenie socjalne z łazienką, •
pomieszczenie porządkowe. 4. Pomieszczenie socjalne, łazienka zlokalizowane są
bezpośrednio przy pomieszczeniach apteki. W tej samej strefie znajduje się również
pomieszczenie administracyjno – szkoleniowe. Izba ekspedycyjna wyposażona jest w stół
ekspedycyjny oraz szafy ekspedycyjne zamykane do wysokości co najmniej 60 cm od
podłogi. Wszystkie magazyny wyposażone są w szafy lub kasety do przechowywania
środków odurzających i substancji psychotropowych), szafy magazynowe zamykane lub
regały oraz łatwo zmywalne podesty, lodówka lub szafa chłodnicza z urządzeniem do
pomiaru temperatury, przeznaczona wyłącznie do przechowywania leków. Izba recepturowa,
zmywalnia są dostępne bezpośrednio z korytarza głównego apteki (izba recepturowa przez
śluzę). Izba recepturowa wyposażona w loże do sporządzania leków w warunkach
aseptycznych, 3 wagi wielozakresowe, stół kryty tworzywem łatwo zmywalnym
gotowywania leków recepturowych, naczynia i utensylia recepturowe (szkło, naczynia itp.).
Zmywalnia wyposażona w zlewozmywak, umywalkę, blaty robocze, suszarkę. Wszystkie
pomieszczenie, w których przechowuje się lub sporządza produkty lecznicze oraz
przechowuje się wyroby medyczne muszą być wyposażone w termometry i higrometry.
Wszystkie wyżej wymienione pomieszczenia jak i pomieszczenia, w których wydawane są

produkty lecznicze i wyroby medyczne będą wyposażone w urządzenia eliminujące
nadmierne nasłonecznienie. Pomieszczenie porządkowe wyposażone w zlew umieszczony na
wysokości 50 cm, zawór czerpalny ze złączką do węża oraz kratkę ściekową. W celu
realizacji zadania, istniejący projekt elektryczny oraz niskoprądowy zasilania apteki oraz
wszelkich znajdujących się w niej zaprojektowanych urządzeń, należy przenieść na nową
lokalizację czyli na II piętro. Powyższe nie stanowi przyczyny zwiększenia wynagrodzenia
ryczałtowego wykonawcy. W związku z nową lokalizacją apteki na II piętrze, zmienia się
numeracja pomieszczeń. 5. Rozwiązania równoważne. Wskazane ewentualnie w SIWZ i
dokumentach technicznych znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny
proces, który charakteryzuje dany produkt są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i
mają na celu wskazanie jedynie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia z uwagi na brak
innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w
tej części w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Jednocześnie opisując przedmiot
zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich, ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający jest obowiązany
wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu
towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać
oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ –
zgodnie z art. 30 ust.5 Ustawy. W związku z tym: 1) Zamawiający dopuszcza zastosowanie
materiałów i urządzeń równoważnych – tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie
gorszych niż określone w SIWZ, 2) Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań
równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w SIWZ, a wskazanych poprzez
normy, oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji
technicznych, 3) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy,
usługi, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych
ma w szczególności gwarantować realizację robót w zgodzie z dokumentacją techniczną oraz
zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej
SIWZ. 6. Na podstawie art. 29.3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: Wykonywanie robót: roboty
rozbiórkowe i demontażowe, roboty ziemne, kucia, przebicia, przejścia, połączenia, roboty
ogólnobudowlane i wykończeniowe, roboty konstrukcyjne, roboty montażowe, roboty,
instalacje i urządzenia sanitarne, kanalizacyjne, wodociągowe wody zimnej lub ciepłej lub
cyrkulacji, roboty, instalacje i urządzenia wentylacyjne, roboty, instalacje i urządzenia
klimatyzacyjne, chłodnicze, roboty, instalacje i urządzenia centralnego ogrzewania, roboty,
instalacje i urządzenia elektryczne, roboty, instalacje i urządzenia oświetleniowe,
ewakuacyjne, roboty, instalacje i urządzenia niskoprądowe, roboty, instalacje i urządzenia
przeciwpożarowe, oddymiania, roboty, instalacje i urządzenia komputerowe, sieciowe,
telefoniczne, komunikacyjne, telekomunikacyjne, roboty, instalacje i urządzenia kontroli
dostępu, roboty, instalacje i urządzenia SSWiN, roboty, instalacje i urządzenia powiązane z
robotami, instalacjami i urządzeniami wyżej wymienionymi, roboty tynkarskie, malarskie,
okładzinowe, płytkarskie, roboty związane z okablowaniem, orurowaniem, posadzkowe,
stropowe, dekarskie, ścienne, odgromowe, uziemienia, sufitów podwieszanych, roboty
związane ze stolarką budowlaną, roboty izolacyjne, roboty murarskie, montaż wyposażenia,
dostawa i montaż mebli, sprzętów, urządzeń i wyposażenia ogólnego, informatycznego,
elektrycznego, oświetleniowego, niskoprądowego, kontroli dostępu, zabezpieczającego,
telekomunikacyjnego, SSWiN, zabezpieczenia p.poż., meblarskiego, drobnego, aptekarskiego
lub specjalistycznego. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 6

oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań
oraz sankcji, określony został w § 2 projektu umowy – stanowiącej załącznik numer 8 do
SIWZ. 8. Wymagania w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników i osób
niepełnosprawnych Na podstawie art. 29 ust. 5 oraz art. 30 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień
publicznych, Zamawiający adekwatnie do przedmiotu zamówienia zapewnia dostępność dla
wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych i z uwzględnieniem tych
wymagań sporządza opis niniejszego przedmiotu zamówienia. Realizacja przedmiotu
zamówienia nie stawia barier lub jakichkolwiek utrudnień w tym obszarze przestrzeni
publicznej, a zakres zadania i robót nie ingeruje bezpośrednio w dostępność dla wszystkich
użytkowników i osób niepełnosprawnych. Natomiast w zakresie wskazanej wyżej dostępności
w trakcie realizacji robót budowlanych Zamawiający postawił taki warunek w ST. Adekwatne
odniesienie powyższego wymogu co do zakresu robót planowanych do realizacji w ramach
niniejszego przedmiotu zamówienia uwzględniono w dokumentacji projektowej – w zakresie
wymaganym przepisami prawa – adekwatnie do realizowanego zakresu zamówienia, w
szczególności w zakresie komunikacji i dostępności oraz innych rozwiązań zawartych w
dokumentacji projektowej i pozostałych ST. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z
powyższymi wymogami zawarte są w ryczałtowej cenie umownej i nie będą podlegać
odrębnej lub dodatkowej zapłacie.
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45200000-9
45300000-0
45400000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Na
podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, zamawiający przewiduje powtórzenie podobnych
robót budowlanych jak dla zamówienia podstawowego zgodnych z przedmiotem zamówienia
podstawowego, a polegających na: - zakres zamówienia: roboty rozbiórkowe i demontażowe,
roboty ziemne, kucia, przebicia, przejścia, połączenia, roboty ogólnobudowlane i
wykończeniowe, roboty konstrukcyjne, roboty montażowe, roboty, instalacje i urządzenia
sanitarne, kanalizacyjne, wodociągowe wody zimnej lub ciepłej lub cyrkulacji, roboty,
instalacje i urządzenia wentylacyjne, roboty, instalacje i urządzenia klimatyzacyjne lub
chłodnicze lub ciepła technologicznego, roboty, instalacje i urządzenia centralnego

ogrzewania, roboty, instalacje i urządzenia elektryczne, roboty, instalacje i urządzenia
oświetleniowe lub ewakuacyjne, roboty, instalacje i urządzenia niskoprądowe, roboty,
instalacje i urządzenia przeciwpożarowe lub oddymiania, roboty, instalacje i urządzenia
komputerowe, sieciowe, telefoniczne, komunikacyjne lub telekomunikacyjne, roboty,
instalacje i urządzenia kontroli dostępu, roboty, instalacje i urządzenia SSWiN, roboty,
instalacje i urządzenia powiązane z robotami, instalacjami i urządzeniami wyżej
wymienionymi, roboty tynkarskie, malarskie, okładzinowe, płytkarskie, roboty związane z
okablowaniem lub orurowaniem, posadzkowe, stropowe, dekarskie, ścienne, odgromowe,
uziemienia, sufitów podwieszanych, roboty związane ze stolarką budowlaną, roboty
izolacyjne, roboty murarskie, montaż wyposażenia, dostawa i montaż mebli, sprzętów,
urządzeń i wyposażenia ogólnego, informatycznego, elektrycznego, oświetleniowego,
niskoprądowego, kontroli dostępu, zabezpieczającego, telekomunikacyjnego, SSWiN,
zabezpieczenia p.poż., meblarskiego, drobnego, aptekarskiego lub specjalistycznego. warunki udzielenia zamówienia: w przypadku wniosku użytkownika, dostosowanie obiektu
do obowiązujących przepisów, sytuacje i zdarzenia losowe, wykonanie zakresu robót w
związku z koniecznością usunięcia niekorzystnych warunków wynikających ze stanu
technicznego budynku lub funkcjonowania całego Szpitala, fizyczne przeszkody terenowe lub
przeszkody formalno – prawne, usunięcie przeszkód formalno-prawnych, dochowanie
przepisów prawa, wymogi organów lub podmiotów trzecich, zwiększenie bezpieczeństwa lub
użytkowania obiektu, zapewnienie prawidłowego, ciągłego lub nieprzerwanego
funkcjonowania całego Szpitala lub jakiejkolwiek jego części. - szacunkową wartość tego
zamówienia: 708 196,72 zł bez podatku VAT
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-01-31
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca
wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał: - co najmniej jedną robotę
budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie lub modernizacji lub
adaptacji budynku lub jego części lub wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej
polegającej na budowie lub przebudowie lub remoncie lub modernizacji lub adaptacji apteki
lub jej części o wartości robót nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto. b) dysponuje lub będzie
dysponował : - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, - co najmniej 1 osobą

posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - co najmniej 1 osobą
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, lub odpowiadające
im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
prawa. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych - co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub
przebudowie lub remoncie lub modernizacji lub adaptacji budynku lub jego części lub

wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie
lub remoncie lub modernizacji lub adaptacji apteki lub jej części o wartości robót brutto nie
mniejszej niż 500.000,00 zł, wykonaną nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na
rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 2)
wykaz osób, - co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, - co najmniej 1 osoba
posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - co najmniej 1 osoba
posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, lub odpowiadające
im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
prawa, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu
osób stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa. 3) dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu
wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w
jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli
wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: 1) Formularz ofertowy sporządzony i
wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1, 2) Formularze cenowe wypełnione
zgodnie ze wzorami załączonymi przez Zamawiającego stanowiącymi załączniki nr 2A,2B i
2C, 3) Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 7.1 SIWZ według wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do SIWZ, 4) Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 7.1 SIWZ według
wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, 5) Pełnomocnictwo do reprezentowania
wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, 6)
Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale 6.5.1) i 6.5.4) SIWZ – jeżeli
wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego – według wzoru
stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ, 7) Dowód wniesienia wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 70 000,00 zł (słownie:
siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej z form
wskazanych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. W przypadku
wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy
Zamawiającego prowadzony przez PKO Bank Polski SA: nr 05 1020 2313 0000 3402 0556
3525. 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za moment wniesienia uznaje się
moment uznania rachunku Zamawiającego. 5. Potwierdzenie wniesienia wadium w formie
pieniężnej należy dołączyć do oferty. W przypadku złożenia wadium w formie poręczenia lub
gwarancji bankowej bądź gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć oryginał dokumentu
gwarancyjnego do oferty. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z
wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 7.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający zwraca
niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę,
któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca
wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 10. 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. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli
wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a ustawy Pzp, z
przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1,
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2
pkt.3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli
wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia
publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:

Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
§ 15. ZMIANY UMOWY 1. Na podstawie art. 144 ust. 1 u.p.z.p. zakazuje się zmian
postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych
poniżej. 1.1. Okoliczności, wskazane w art. 144 ust. 1 pkt 1) u.p.z.p., tzn. takie, które zostały

przewidziane w SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich
zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, i
charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. Zamawiający przewiduje zatem wprowadzenie
następujących zmian, określając ich zakres i tryb, oraz wskazując okoliczności, wobec
wystąpienia których wymagane będzie sporządzenie stosownego aneksu do Umowy: 1.1.1.
Strony mają prawo do zmiany terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn i
usunięcia ich skutków, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia
tych robót, wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w
następujących sytuacjach i przy określonych warunkach: a) konieczności dokonania zmian w
dokumentacji zarówno istotnych i nieistotnych z punktu widzenia Prawa budowlanego, w
zakresie, w jakim ww. okoliczności mają wpływ na niedotrzymanie terminu zakończenia
robót określonego w § 4 ust. 1, a zmiany te wynikają z: błędów dokumentacji, zmiany
przepisów prawa, zmiany okoliczności faktycznych występujących w trakcie realizacji
zamówienia, decyzji lub uzgodnień wydanych przez inne organy, zmian których
niewprowadzenie zagraża ciągłości i prawidłowości funkcjonowania obiektu, usuwania
skutków siły wyższej, kolizjami, stanem technicznym budynku lub jego elementów; w takim
przypadku przedłużony zostanie termin zakończenia robót o okres uniemożliwiający
prowadzenie robót i konieczność dokonania niezbędnych uzgodnień lub zabezpieczeń,
liczony w dniach w stosunku do zaistniałych okoliczności, lub b) wstrzymania robót przez
Zamawiającego lub inny organ, wskutek wystąpienia okoliczności innych niż zmiana
dokumentacji, i które nie są wynikiem błędów lub zaniedbania Wykonawcy, a wpływają na
bezpieczeństwo obiektu lub ludzi; w takim przypadku przedłużony zostanie termin
zakończenia robót o okres uniemożliwiający prowadzenie robót i konieczność dokonania
niezbędnych uzgodnień lub zabezpieczeń, liczony w dniach w stosunku do zaistniałych
okoliczności, lub c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, koniecznych i
niezbędnych do wykonania oraz ukończenia robót objętych zamówieniem, nie będących
jednocześnie wynikiem nieprawidłowego zaniechania lub działania Wykonawcy, w
szczególności ze względu na: zasady wiedzy technicznej lub technologicznej, zmiany stanu
prawnego lub faktycznego, lub gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań
groziłoby niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia, wprowadzone roboty
wpłyną pozytywnie na eksploatację obiektu, których niewprowadzenie zagraża ciągłości
funkcjonowania obiektu, kolizję z uzbrojeniem, wynikające z konieczności zmiany
dokumentacji projektowej, kolizji lub stanu technicznego budynku lub jego elementów,
zmianę lub wydanie nowych decyzji lub uzgodnień przez inne organy lub inne okoliczności
nie będące jednocześnie wynikiem nieprawidłowego zaniechania lub działania Wykonawcy.
W takim przypadku przedłużony zostanie termin realizacji robót, pozwalający na wykonanie i
ukończenie robót zamiennych, liczony w dniach, w stosunku do zaistniałych okoliczności, lub
d) wystąpienia na terenie wykonywanych robót siły wyższej rozumianej jako zdarzenie
nieprzewidywalne, nie spowodowane celowym działaniem człowieka w normalnych
warunkach pracy, a związane m.in. z katastrofą budowlaną (w szczególności zawalenie,
pożar, zalanie, pękniecie elementów konstrukcyjnych), katastrofą atmosferyczną (w
szczególności wichura, trąba powietrzna, powódź, porażenie piorunem) lub innym
zdarzeniem, niezawinionym w skutkach przez Wykonawcę. W takim przypadku przedłużony
zostanie termin zakończenia robót określony w Umowie o okres uniemożliwiający
prowadzenie robót i konieczność wykonania niezbędnych napraw, liczony w dniach w
stosunku do zaistniałych okoliczności, lub e) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z
planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. W takim przypadku przedłużony
zostanie termin realizacji robót, pozwalający na wykonanie i ukończenie robót, liczony w
dniach, w stosunku do zaistniałych okoliczności, f) w związku z wydanymi decyzjami,

warunkami, uzgodnieniami, postanowieniami, nakazami lub innymi dokumentami wydanymi
przez podmioty/organy trzecie, niezależne od wykonawcy, a mające wpływ na termin
realizacji robót, g) w związku z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
Szpitala lub jego części, zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania placówki szpitalnej lub
jej części, zapewnienia bezpieczeństwa personelu lub pacjentów, wskutek okoliczności
wynikających ze stanu faktycznego lub prawnego lub innych zdarzeń niezależnych od
Zamawiającego lub Wykonawcy, mających wpływ na termin realizacji robót. W przypadku
wystąpienia którejkolwiek z powyższych okoliczności wskazanych w ppkt. od a) do g)
mających faktyczny wpływ na wydłużenie terminu realizacji robót i nie wynikających z winy,
zaniedbania lub zaniechania przez Wykonawcę, Wykonawcy przysługuje wyłącznie
roszczenie o wydłużenie terminu wykonania robót w ramach umowy, bez domagania się
dodatkowego wynagrodzenia związanego z utrzymaniem robót i zaplecza, ubezpieczenia
robót lub wykonywania innych czynności pomocniczych lub ponoszenia jakichkolwiek
kosztów z tytułu wydłużonej realizacji robót. Zmiana terminu zakończenia jest możliwa w
przypadku pozytywnej opinii Użytkownika. 1.1.2. Strony są uprawnione do żądania zmiany
Umowy w zakresie materiałów, urządzeń, wyposażenia, parametrów technicznych,
technologii, wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
Umowy, także w skutek wykonania robót zamiennych, w następujących sytuacjach: a)
konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót budowlanych lub dostaw, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiązań materiałowych, technicznych lub technologicznych, niż
wskazane w dokumentacji projektowej SIWZ, lub STWiORB: 1) wynikających ze zmian
uzasadnionych względami wiedzy technicznej lub technologii, lub 2) wynikających ze zmiany
stanu prawnego lub stanu faktycznego w oparciu, o który je przygotowano, lub 3) gdyby
zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem przedmiotu Umowy, lub 4) gdy wprowadzone roboty wpłyną pozytywnie na
eksploatację obiektu, lub 5) gdy niewprowadzenie zmian zagraża ciągłości funkcjonowania
obiektu lub 6) będących konsekwencją usunięcia skutków okoliczności wskazanych w pkt
1.1.1. pod warunkiem, że nie są zawinione przez Wykonawcę. W takim przypadku wszystkie
powyższe okoliczności muszą być niezawinione przez Wykonawcę, dokonane zmiany muszą
być o parametrach nie gorszych niż te opisane w dokumentacji projektowej lub STWiORB i
gwarantować nie mniejszą jakość lub trwałość oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niż
przewidziano pierwotnie, lub b) wystąpienia warunków w miejscu realizacji robót
odbiegających w sposób istotny od przyjętych założeń, w szczególności napotkania
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektów budowlanych, kolizji lub wynikających ze stanu technicznego budynku lub jego
elementów, W takim przypadku wszystkie powyższe okoliczności muszą być niezawinione
przez Wykonawcę, dokonane zmiany muszą być o parametrach nie gorszych niż te opisane w
dokumentacji projektowej lub STWiORB i gwarantować nie mniejszą jakość lub trwałość
oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niż przewidziano pierwotnie, lub c) konieczności
zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub norm, lub wynikających z
uzgodnień, warunków, nakazów, decyzji, postanowień lub innych dokumentów wydanych
przez podmioty/organy trzecie, niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy, W takim
przypadku wszystkie powyższe okoliczności muszą być niezawinione przez Wykonawcę,
dokonane zmiany muszą być o parametrach nie gorszych niż te opisane w dokumentacji
projektowej lub STWiORB i gwarantować nie mniejszą jakość lub trwałość oraz nie mniejsze
warunki eksploatacyjne niż przewidziano pierwotnie, lub d) wystąpienia siły wyższej
uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. e) zmianą
stanu faktycznego lub zmianą uzgodnień, warunków, nakazów, decyzji, postanowień lub
innych dokumentów wydanych przez inne organy lub wydaniem nowych uzgodnień,

warunków, nakazów, decyzji, postanowień lub innych dokumentów przez inne ograny, f)
konieczności wprowadzenia zmian dokumentacji uznanych za nieistotne lub istotne z punktu
widzenia Prawa budowlanego i które nie są zawinione przez Wykonawcę, dotyczą one zasad
wiedzy technicznej, zmian technologicznych, usunięcia wad dokumentacji, zmiany stanu
prawnego lub faktycznego, stwierdzonych kolizji lub wynikających ze stanu technicznego
budynku lub jego części, lub gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań
groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia, wprowadzone zmiany
wpłyną pozytywnie na eksploatację obiektu, gdy niewprowadzenie zmian zagraża ciągłości
funkcjonowania obiektu. W takim przypadku wszystkie powyższe okoliczności muszą być
niezawinione przez Wykonawcę, dokonane zmiany muszą być o parametrach nie gorszych
niż te opisane w dokumentacji projektowej lub STWiORB i gwarantować nie mniejszą jakość
lub trwałość oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niż przewidziano pierwotnie. W
związku z wystąpieniem powyższych okoliczności, Zamawiający nie przewiduje zwiększenia
ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy lub dokonywania jakichkolwiek odrębnych
rozliczeń lub dodatkowych płatności. Wynagrodzenie umowne ma charakter ryczałtowy i
niezmienny, a wprowadzone ewentualnie zmiany przewidziane w pkt 1.1.2. nie będą mieć
wpływy na zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy. 1.1.3. W przypadkach o którym mowa
w pkt 1.1.1. – 1.1.2. zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany
charakteru Umowy. 1.1.4. Zmiana, rezygnacja lub zatrudnienie podwykonawcy. a) zmiana
albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, a także zatrudnienie podwykonawcy w
zakresie nieprzewidzianym ofertą Wykonawcy, nie stanowi istotnej zmiany Umowy, ale
wymaga zgody Zamawiającego na zatrudnienie lub zmianę podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wyrażonej poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo, z zastrzeżeniem
lit. b, b) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy Prawo
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia. Zmiana taka wymaga zmiany Umowy w formie aneksu. 1.1.5.
Zmiana personelu wskazana w § 5. 2. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do
dokonania jakiejkolwiek zmiany Umowy, zobowiązany jest niezwłocznie od momentu
powzięcia wiadomości uprawniających do takiej zmiany, do przekazania Zamawiającemu
wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności
stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 3. Wykonawca zobowiązany jest do
dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, wszelkich innych dokumentów
wymaganych Umową, w tym rozliczenia i informacji uzasadniających żądanie zmiany
Umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 4.
Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na placu budowy. 5. Po otrzymaniu
wniosku, o którym mowa w ust. 2 Zamawiający jest uprawniony, bez dokonywania oceny
jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 3 i 4 oraz wydania
Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie
zmiany. 6. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru
dokumentacji, o której mowa w ust. 3 i 4 i jej przedłożenia na żądanie. 7. Zamawiający
powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do
Umowy – jeżeli zmiana wymaga sporządzenia aneksu, lub odpowiednio o braku akceptacji
zmiany. Złożenie wniosku przez Wykonawcę i jego pozytywne zaopiniowanie przez
Inspektora nadzoru nie stanowi automatycznie o jego pozytywnym rozpatrzeniu przez

Zamawiającego. W przypadku braku odpowiedzi przez Zamawiającego na wniosek o zmianę,
wniosek uznaje się jako odrzucony i nieuwzględniony przez Zamawiającego. 8. Wszelkie
zmiany Umowy wymagające sporządzenia aneksu, dokonywane są przez umocowanych
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2019-11-12, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) 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
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania
umowy. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie wnieść
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości całkowitej ceny
brutto oferty. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach
wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2
ustawy Pzp. 5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania
umowy. 6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BANK POLSKI SA nr 05 1020 2313
0000 3402 0556 3525 z podaniem tytułu: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy”. 7.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może
zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia. 8. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70%
zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane ( zgodnie z postanowieniami umowy). 9. Kwotę
stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu rękojmi. 10. Kwota, o której mowa w ust. 9 zostanie zwrócona nie później

niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady (zgodnie z postanowieniami umowy). 11.
W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż
pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia
Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia
Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej
klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po
przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania
Umowy, Protokołu Odbioru Końcowego). Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej
RODO): 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta w Piekarach Śląskich z
siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.32/3939411 (centrala),
bip.piekary.pl , adres e-mail: um@piekary.pl. 2. Wyznaczony został Inspektor ochrony
danych, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych pod adresem –
e-mail: dane.osobowe@piekary.pl. lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany
powyżej. Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie
wpływała na wskazane sposoby kontaktu. 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu
prowadzenia procedury przetargowej, w wyniku której zostanie wybrany wykonawca, z
którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. c RODO, w związku z postanowieniami ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004. 4. Z
poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy
minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania
danych o charakterze wrażliwym Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i
osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa: - LTC spółka z o.o. z siedzibą przy
ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną
elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie. uczestnikom i wszystkim zainteresowanym prowadzonymi postępowaniami przetargowymi, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej) - ponadto
w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu
zainteresowanemu taką informacją. 5. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie
w okresie niezbędnym do realizacji celu o którym mowa w ust. 3. Po zrealizowaniu tego celu
dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres 5 lat- dokumentacja
zamówień publicznych, 10 lat - umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z
postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przetwarzania może
ulec zmianie ze względu na inne przepisy prawa. 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do
treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim
wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne
do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania
władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować
się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych. 7. Podanie danych jest wymogiem
ustawowym. Niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w procedurze wyboru wykonawcy. 8.
Administrator danych osobowych, na mocy art.17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić
usunięcia Pani/Pana danych osobowych. 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone; 10. Pani/Pana
dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
profilowania, o którym mowa w art. 22.
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