
Częstochowa: Przebudowa Oddziału Pediatrycznego Miejsk iego Szpitala

Zespolonego w Cz ęstochowie

Numer ogłoszenia: 205614 - 2014; data zamieszczenia : 18.06.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony , ul. Mirowska 15, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel.

34 370 21 35, faks 34 370 21 35.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.zsm.czest.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:  Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Przebudowa Oddziału Pediatrycznego Miejskiego

Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przebudowa Oddziału Pediatrycznego

Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie zlokalizowanego w obiekcie przy ul. Bony 1/3 Szczegółowy opis

przedmiotu zamówienia i zakres robót do wykonania w ramach realizacji zadania zawierają 1) Dokumentacja

projektowa, 2) Przedmiary robót; 3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Powyżej wymieniona dokumentacja

stanowi załącznik Nr 1 do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego

www.zsm.czest.pl..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.21.51.40-0, 45.30.00.00-0,

45.26.23.00-4, 45.26.25.00-6, 45.32.00.00-6, 45.44.21.00-8, 45.41.00.00-4, 45.43.21.11-5, 45.40.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 70.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy osoby fizyczne, osoby prawne,

jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, Wykonawcy występujący

wspólnie), którzy 1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
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podstawie art. 24 ust.1 i 2 Pzp, 2) spełniają warunki, określone w art. 22 ust. 1 Pzp,

dotyczące a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b)posiadania wiedzy i

doświadczenia i tak c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia d)Sytuacji ekonomicznej i finansowej Ocena spełnienia

warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia - nie

spełnia w oparciu o wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń wymienionych SIWZ.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje wykonanie, tj.

zakończenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zadanie

(zamówienie, umowa, kontrakt) polegające na wykonaniu robót budowlanych polegające na

budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie budynku lub jego części o wartości

minimum 800.000,00 zł brutto. W przypadku robót budowlanych, których wartość została

wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN

przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót budowlanych (w

przypadku robót budowlanych rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie

złożonego oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi

do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym:

osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej i posiadającą, co najmniej 2 letnie doświadczenie w pełnieniu

funkcji kierownika budowy i kierowaniu robotami budowlanymi w tym zakresie oraz osobami,

które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającymi aktualne uprawnienia do

prowadzenia robót budowlanych obejmujących pełny zakres prowadzonego postępowania.

Uwaga: Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z

dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)

oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (j.t. Dz. U. Nr 83, poz. 578 z

późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo

budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1

ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe

zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną

stanowią przepisy ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. D U. z. U. Nr 63,

poz. 394 z późn. zm.). Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod

warunkiem spełniania przez osobę łączącą te funkcję wszystkich warunków wymaganych dla

poszczególnych funkcji

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie

złożonego oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy PZP.
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III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PO STĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

wykaz robót  budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu 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 rodzaju i wartości,  daty i miejsca wykonania oraz z

załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane

w sposób należyty oraz wskazujących,  czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i

prawidłowo ukończone;

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;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

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:
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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)

Harmonogram rzeczowo - terminowo- finansowy zawierający wszystkie koszty składające się na cenę oferty

Wypełniony i podpisany druk oferty Oświadczenie o podwykonawcach Zaakceptowany projekt umowy Kosztorys

ofertowy wykonany metodą szczegółową z zachowaniem kolejności pozycji jak w Przedmiarze robót, zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod

kosztorysowania obiektów i robót budowlanych.

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 si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień zawartej umowy

w sytuacji obiektywnej konieczności wprowadzenia zmiany w niżej przedstawionym zakresie, z zastrzeżeniem art.

140 ust 1 i 3 ustawy 1) zmiana danych Wykonawcy (np. zmiana adresu, nazwy) lub zmiana wynikająca z

przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy skutkująca sukcesją generalną. 2) zmiany wynikające z

powstania niezamierzonych niezgodności pomiędzy zapisami umowy, a treścią oferty i - lub SIWZ. 3) zmiany w

obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiana sytuacji prawnej i

faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkująca niemożnością realizacji przedmiotu umowy. 4) zamawiający

przedłuży termin realizacji przedmiotu umowy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, jeśli konieczność przedłużenia

wynikać będzie z powodu wystąpienia siły wyższej lub innych obiektywnych, uzasadnionych i nie dających się

przewidzieć przyczyn. Wniosek Wykonawcy, o którym mowa wyżej winien wpłynąć do Zamawiającego w terminie do

trzech dni od daty wystąpienia określonych w niniejszym punkcie zdarzeń. Za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie, nie

posiadające swojego źródła wewnątrz jednostki Wykonawcy, niemożliwe do przewidzenia, nieoczekiwane do

zapobieżenia jego powstaniu i jego szkodliwym następstwom, 5) przestojów i opóźnień zawinionych przez

Zamawiającego; 6) wystąpienia sytuacji o której mowa w art. 67 ust. 1, pkt 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
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7) wystąpienia robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia

podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, 8)

zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, pod warunkiem, że zaszły okoliczności których nie można było

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności gdy realizowane jest zamówienie dodatkowe, 9) zmiany

podwykonawców, pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili

zawarcia umowy, 10) wynagrodzenia umownego pod warunkiem, że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub

zmiany te będą spowodowane zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamówienia. Powyższe wskazane zmiany mogą

być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy za zgodą obu stron i zostaną wprowadzone do umowy

aneksem

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.zsm.czest.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Miejski Szpital Zespolony w

Częstochowie, ul. Mirowska 15 Sekcja ds. Organizacyjnych i Zaopatrzenia pokój nr 14..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  03.07.2014 godzina

10:00, miejsce: Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie, ul. Mirowska 15 Sekcja ds. Organizacyjnych i

Zaopatrzenia Pawilon G, pokój nr 1..

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków

z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu (EFTA),

które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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