
Lublin: Termomodernizacja budynku Somatyk Szpitala 

Neuropsychiatrycznego w Lublinie  

Numer ogłoszenia: 10961 - 2010; data zamieszczenia:  15.01.2010 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7443061 w. 281. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.snzoz.lublin.pl  

Adres strony internetowej, pod którym dost ępne są informacje dotycz ące dynamicznego 

systemu zakupów:  nie dotyczy 

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:  Termomodernizacja budynku Somatyk 

Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest: 

wymiana stolarki, ocieplenie stropodachu, docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana instalacji co- 

przewody i armatura, grzejniki (realizacja poza sezonem grzewczym, tj. od 1 mają 2010 do 30 września 

2010 r.). 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.21.51.00-8, 45.33.10.00-6, 45.11.12.00-0, 45.22.00.00-5, 

45.26.00.00-7, 45.23.00.00-8, 45.22.31.00-7, 45.26.23.00-4, 45.26.25.00-6, 45.23.31.00-0, 45.32.00.00-6, 

45.41.00.00-4, 45.42.00.00-7, 45.44.21.00-6, 45.45.00.00-6. 

II.1.5) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.1.7) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  tak. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.11.2010. 

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

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA   

Informacja na temat wadium:  1. Wykonawcy przystępujący do przetargu winni wnieść wadium w wysokości: 

40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych). 2. Wadium moŜe być wniesione w jednej lub kilku 

następujących formach: 1/ pieniądzu; 2/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo- kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym; 3/ 

gwarancjach bankowych; 4/ gwarancjach ubezpieczeniowych; 5/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o 

których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn.zm.). 3 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się 

przelewem na rachunek Zamawiającego numer BANK PEKAO S.A. III O/LUBLIN 

11124023821111000038958140 z dopiskiem wadium- termomodernizacja budynku Somatyk Szpitala 

Neuropsychiatrycznego w Lublinie, a potwierdzenie polecenia przelewu naleŜy dołączyć do oferty. Datą 

wniesienia wadium w pieniądzu jest data uznania wskazanego rachunku bankowego. Wadium wnoszone w 

formie innej niŜ pienięŜna powinno być dołączone do oferty w formie kserokopii dokumentu poświadczonego 

za zgodność z oryginałem. Oryginał wadium wnoszonego w innej formie naleŜy załączyć do oferty w osobnej 

kopercie: opisanej wadium-termomodernizacja budynku Somatyk Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie. 

Wadium wnoszone w formie innej niŜ w pieniądzu powinno zawierać następujące elementy: - określenie 

terminu obowiązywania poręczenia lub gwarancji - określenie kwoty poręczenia lub gwarancji -wskazanie 

gwaranta poręczenia lub gwarancji -wskazanie beneficjenta poręczenia lub gwarancji - zapis, Ŝe 

poręczyciel/gwarant zobowiązuje się bezwarunkowo do zapłaty pełnej kwoty zabezpieczenia na rzecz 

beneficjenta - nieodwołalność poręczenia lub gwarancji 4.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania 

ofert. W przypadku przedłuŜenia terminu składania ofert Wykonawca wnoszący wadium w innej formie niŜ w 

pieniądzu musi uwzględnić zmianę terminu związania składaną ofertą. Wykonawca składający ofertę jest nią 

związany przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. Zwrot lub utrata wadium następuje 

zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych. 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU  

Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnia nia tych 

warunków:  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące: 5.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 5.2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 5.3. 

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 5.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej; powyŜsze warunki spełnią wykonawcy, którzy: 1. 

zrealizowali co najmniej trzy roboty budowlane. KaŜda z wykazanych robót musi obejmować budowę, 

rozbudowę lub modernizację obiektów słuŜby zdrowia, o wartości brutto kaŜdej z nich, nie mniejszej niŜ 

2 800 000, 00 zł (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy złotych) w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Do 
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wykazu naleŜy załączyć dokument potwierdzający, Ŝe roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. (załącznik nr 4 do siwz). 2. wykonają zamówienie za pomocą 

co najmniej 15 osób, w tym kierownik budowy z wymaganymi uprawnieniami budowlanymi w branŜy 

konstrukcyjno- budowlanej oraz kierownik budowy z wymaganymi uprawnieniami budowlanymi w branŜy 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych 3. dysponują potencjałem w osobach: kierownika budowy z wymaganymi 

uprawnieniami budowlanymi w branŜy konstrukcyjno-budowlanej oraz kierownika budowy z 

wymaganymi uprawnieniami budowlanymi w branŜy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, którzy będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia. Zamawiający wymaga załączenia kserokopii ww. uprawnień budowlanych, 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem oraz załączenia aktualnych zaświadczeń o przynaleŜności do 

właściwej izby samorządu zawodowego dla ww. kierowników budowy . 4. wykaŜą posiadanie środków 

finansowych lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niŜ 2 000 000,0 (słownie: dwa miliony 

złotych). 5. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niŜ 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion 

złotych); Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 

ustawy - prawo zamówień publicznych dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na 

podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach..  

Informacja o o świadczeniach i dokumentach, jakie maj ą dostarczy ć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w post ępowaniu:  6.1. W celu wykazania spełniania 

przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

Zamówień Publicznych zamawiający Ŝąda następujących dokumentów: 6.1.1.Wykazu robót 

budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, 

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 

wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz ma potwierdzać zrealizowanie co najmniej 

trzech robót budowlanych. KaŜda z wykazanych robót musi obejmować budowę, rozbudowę lub 

modernizację obiektów słuŜby zdrowia, o wartości brutto kaŜdej z nich, nie mniejszej niŜ 2 800 000, 00 zł 

(słownie: dwa miliony osiemset tysięcy złotych) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Do wykazu naleŜy 

załączyć dokument potwierdzający, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończone (załącznik nr 4 do siwz). 6.1.2. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 

dla wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 
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podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga, aby w wykonywaniu zamówienia 

uczestniczyło co najmniej 15 osób, w tym kierownik budowy z wymaganymi uprawnieniami budowlanymi 

w branŜy konstrukcyjno- budowlanej oraz kierownik budowy w branŜy instalacyjnej z wymaganymi 

uprawnieniami budowlanymi w branŜy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (załącznik nr 5 do SIWZ). W przypadku, 

gdy Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował naleŜy załączyć do oferty pisemne 

zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. 6.1.3. 

Oświadczenia, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane 

uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający wymaga, 

aby uczestniczący w wykonywaniu zamówienia: - kierownik budowy posiadał wymagane uprawnienia 

budowlane w branŜy konstrukcyjno- budowlanej, - kierownik budowy w branŜy instalacyjnej posiadał 

wymagane uprawnienia budowlane w branŜy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych , Zamawiający wymaga 

załączenia kserokopii ww. uprawnień budowlanych potwierdzonych za zgodność z oryginałem oraz 

załączenia aktualnych zaświadczeń o przynaleŜności do właściwej izby samorządu zawodowego dla 

kierownika budowy w branŜy konstrukcyjno - budowlanej oraz kierownika budowy w branŜy instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych (załącznik nr 6 do SIWZ). 6.1.4. Informacji banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niŜ 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał 

posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niŜ 2 000 000,00 zł 

(słownie: dwa miliony złotych). JeŜeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 

22 ust 1. ustawy Pzp polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych 

w art. 26 ust 2b ustawy Pzp, Zamawiający wymaga przedłoŜenia informacji, o której mowa w pkt 6.1.4 

SIWZ dotyczącej tych podmiotów. 6.1.5. Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu 

potwierdzającego, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niŜ 1 000 000,00 

zł (słownie: jeden milion złotych). Pozostałe wymagane oświadczenia i dokumenty niezbędne do 

przeprowadzenia postępowania. 6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, 

zamawiający Ŝąda następujących dokumentów: 6.2.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 

(załącznik nr 3 do SIWZ) 6.2.2.Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy. 6.2.3. Aktualnego 
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zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie zalega 

z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłoŜenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6.2.4. Aktualnego 

zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

6.2.5. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 6.2.2, 6.2.3 i 6.2.4.SIWZ, składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem 

podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 

Dokumenty o których mowa w punkcie 6.2.5. podpunkcie a) i c) powinny być wystawione nie wcześniej 

niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa punkcie 6.2.5 

podpunkcie b) powinien być wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 6.2.5. zastępuje się je 

dokumentami zawierającymi oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 6.2.6 

Oświadczenie z art. 22 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych. (załącznik nr 

2 do siwz).. 

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: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Wykorzystana b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
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IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dost ępna jest specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.snzoz.lublin.pl. 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  ul. Abramowicka 2 20-

442 Lublin. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  05.02.2010 

godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ ul. 

Abramowicka 2 20-442 Lublin. 

IV.3.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej:  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. 
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