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Rzeszów: Roboty budowlane związane z nadbudową i przebudową części pomieszczeń I-go
piętra w budynku Apteki Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w
Rzeszowie na potrzeby utworzenia Pracowni Cytostatyków. Inwestycja realizowana w ramach
zadania pn.Nadbudowa Bloku Dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci
Numer ogłoszenia: 246450 - 2014; data zamieszczenia: 23.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie , ul.
Lwowska 60, 35-301 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8664000, faks 017 8664702.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital2.rzeszow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane związane z
nadbudową i przebudową części pomieszczeń I-go piętra w budynku Apteki Szpitala
Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby utworzenia Pracowni
Cytostatyków. Inwestycja realizowana w ramach zadania pn.Nadbudowa Bloku Dziecięcego H1 na
potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty budowlane
związane z nadbudową i przebudową części pomieszczeń I-go piętra w budynku Apteki Szpitala
Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby utworzenia Pracowni
Cytostatyków. Inwestycja realizowana w ramach zadania pn.Nadbudowa Bloku Dziecięcego H1 na
potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż
50% zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju
zamówienia.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.51.40-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
10.12.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść
wadium w wysokości: 5 000,00 zł Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 1.
Wadium można wnieść w : 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym, 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 2000r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek Zamawiającego : BANK
PEKAO S.A. IIO/ RZESZÓW NR 28124026141111000039639037. 3. Wadium wnoszone w innej
formie niż pieniężna należy złożyć do siedziby Zamawiającego - Sekretariat Dyrektora do dnia
otwarcia ofert do godziny składania ofert. Natomiast do oferty należy dołączyć kserokopię
poświadczoną za zgodność z oryginałem.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Celem oceny spełniania w/w warunku Wykonawca złoży oświadczenia zgodnie z art.
22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wzór załącznik nr 4A.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Celem oceny spełniania w/w warunku Wykonawca złoży: wykaz - robót
budowlanych odpowiadających swoim rodzajem robotom będący przedmiotem
zamówienia tj. związanych z wykonaniem: Przebudowy lub rozbudowy pomieszczeń
na min 2 czynnych budynkach szpitalnych o pow. netto min. 300 m2 każda (w tym
zakres robót branżowych powinien obejmować wykonanie wentylacji mechanicznej
z chłodzeniem realizowanym poprzez centralę z AKPiA, wykonanie instalacji
silnoprądowych, wykonanie instalacji teletechnicznych: sygnalizacji pożaru, kontroli
dostępu ,sieci strukturalnej ) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem
dokumentów potwierdzających, że te roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Celem oceny spełniania w/w warunku Wykonawca złoży wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
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 tj: a) Kierownik budowy - koordynator
wszelkich prac budowlanych powinien posiadać uprawnienia budowlane do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu

ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo Budowlane ( tj. Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118
) i doświadczenie zawodowe co najmniej 10 letnie, a funkcję kierownika budowy
sprawować w ciągu ostatnich 8 lat, w tym na minimum dwóch obiektach ochrony
zdrowia. b) Kierownicy robót elektrycznych oraz sanitarnych powinni posiadać
odpowiednie uprawnieni, doświadczenie zawodowe co najmniej 8 letnie a funkcję
kierownika robót sprawować w ciągu ostatnich 5 lat, w tym na minimum dwóch
obiektach ochrony zdrowia.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Celem oceny spełniania w/w warunku Wykonawca złoży: Informację banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową wykonawcy w kwocie co najmniej 500 000,00zł, wystawionej
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:
• wykaz 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;
• określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę
w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych
niewykonanych
lub
wykonanych
nienależycie
Obowiązek przedstawienia w wykazie dotyczy wyłącznie robót potwierdzających
spełnianie warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający nie wymaga informacji o
robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie;;;
• 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;
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt
2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Wypełniony formularz ofertowy. 2) Wypełniony formularz kosztów. 3) Szczegółowy kosztorys
ofertowy, zestawienia użytych materiałów, wyrobów, urządzeń , ogólny harmonogram rzeczowofinansowy realizacji robót 4) Oświadczenie o zapoznaniu się z SIWZ i przyjęciu jej bez zastrzeżeń.
5) Dowód wpłaty wadium (wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy złożyć do
siedziby Zamawiającego - Sekretariat Dyrektora do dnia składania ofert do godziny składania ofert.

Natomiast do oferty należy dołączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem ). 6)
Pełnomocnictwo do podpisania oferty oraz składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą
podpisującą nie jest osoba upoważniona. Zamawiający wymaga przedłożenia oryginału
pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone.
Brak tego okresu zamawiający odczyta jako pełnomocnictwo wystawione na czas nieokreślony. 7)
Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom (Jeżeli
dotyczy) 8) Nazwy (firmy) proponowanych podwykonawców, na których zasoby Wykonawca
powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust.2 b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 Pzp. (Jeżeli dotyczy)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian ustaleń niniejszej umowy w
przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem
podawanych warunków ich wprowadzenia. 1.1 Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy. 1)
zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: klęski żywiołowe,
długoterminowe lub gwałtowne opady deszczu powodujące podtopienia i zalania, 2) Zmiany
będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, a w szczególności:
uzasadnione wstrzymanie robót przez Zamawiającego ( prace będą prowadzone w czynnym
budynku Apteki), konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej, zmiana terminów lub źródeł finansowania wynikająca z obiektywnych przyczyn.
wykonywanie robót lub dostaw urządzeń bądź innego wyposażenia przez Zamawiającego, które
będą miały wpływ na terminową realizację przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 1.2. Zmiana
sposobu realizacji przedmiotu umowy. 1) Zmiany technologii robót, a w szczególności:
niedostępność na rynku materiałów, wyrobów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji
projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji, wycofaniem z rynku, pojawienie się na rynku
materiałów, wyrobów lub urządzeń o lepszych parametrach technicznych, poprawiających warunki
realizacji robót lub eksploatacji obiektu, zamienne rozwiązania spowodują obniżenie kosztów na
eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy bez pogorszenia parametrów
technicznych materiałów, wyrobów i urządzeń, konieczność realizacji przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany
obowiązującego prawa lub konieczności usunięcia błędów w dokumentacji. Wprowadzenie
powyższych zmian wymaga pisemnej zgody inspektora nadzoru, projektanta i akceptacji
Zamawiającego. 1.3. Zmiany osobowe. zmiana personelu technicznego Wykonawcy na innych
pracowników legitymujących się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i doświadczeniem
zgodnie z SIWZ -na wniosek Zamawiającego o ile poprawi to warunki realizacji przedmiotu
umowy, bądź w sytuacji gdy zajdzie taka konieczność w następstwie zdarzeń losowych
niezależnych od Wykonawcy. 1.4. Pozostałe zmiany. możliwość rozwiązania umowy bez
zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego lub
otwarcia likwidacji Wykonawcy, zmiana sposobu rozliczania wynagrodzenia Wykonawcy lub
dokonywanie płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego

umowie o dofinansowanie projektu lub zmian wytycznych dotyczących realizacji projektu,
rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. Zamawiający zastrzega
sobie prawo do niezrealizowania pełnego zakresu robót, w sytuacji której nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy a nie powstałej z winy Zamawiającego ani Wykonawcy,
maksymalnie do wysokości 20% wartości umowy bez żadnych negatywnych skutków prawnych i
finansowych. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone i termin
realizacji skrócony, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz
udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy
planowanymi świadczeniami, zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art.3571
KC z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art
397 KSH. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Zmiany umowy
w rozumieniu art. 144 PZP nie stanowią: zmiany danych związanych z obsługą organizacyjno administracyjną np. zmiana kont bankowych, procedur związanych z uregulowaniem płatności
wobec podwykonawców, zmiany osób wskazanych w umowie do kontaktów między Stronami,
udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach PZP 2. W przypadku zmiany
przepisów dotyczących wysokości podatku VAT, ceny ulegną zmianie stosownie do tych przepisów.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.szpital2.rzeszow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital
Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60, Dział Zamówien
Publicznych i Zaopatrzenia..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
11.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w
Rzeszowie, ul. Lwowska 60, sekretariat Dyrektora.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Zawarto umowę dotyczącą przygotowania indywidualnego projektu
kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2007-2013, PRE-UMOWA Priorytet: V oś priorytetowa - Infrastruktura publiczna, Działanie:
5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat A - Infrastruktura ochrony
zdrowia dla Projektu pn. Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii
Dzieci 02.06.2014 złożono wniosek o dofinansowanie..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

