
 

 
 
 
 
 
 
Chojnice, 29 lipca 2010 r. 

 
 

Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza 
ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice 

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: 

 

Chojnice: Wykonanie projektu i robót budowlanych oraz dostawy sprzętu dla realizacji zadania 
pn.: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY CIEPLNEJ I 
ELEKTRYCZNEJ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. J. K. ŁUKOWICZA W CHOJNICACH 

Numer ogłoszenia: 203491 - 2010; data zamieszczenia: 29.07.2010 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach , ul. Leśna 10,  
89-600 Chojnice, woj. pomorskie, tel. 052 3956974, faks 052 3956505. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.chojnice.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: Wykonanie projektu i robót budowlanych oraz 
dostawy sprzętu dla realizacji zadania pn.: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE MODERNIZACJI 
INFRASTRUKTURY CIEPLNEJ I ELEKTRYCZNEJ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. J. K. ŁUKOWICZA  
W CHOJNICACH. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 
modernizacja systemu infrastruktury cieplnej i elektrycznej Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach poprzez 
budowę agregatu kogeneracyjnego o mocy cieplnej 215 kW i elektrycznej 160 kW, połączenie go z siecią 
energetyczną szpitala i olejowym agregatem prądotwórczym, powiązanie układu parowego i wodnego kotłowni 
przez instalację wymiennika para - woda wraz z montażem systemu energetycznego placówki. Zadanie jest 
finansowane ze środków własnych Szpitala oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś 
Priorytetowa 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, Działanie 5.5. Infrastruktura energetyczna i 
poszanowanie energii. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w części III SIWZ, gdzie znajduje się także wykaz 
załączników stanowiących jej integralną część.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.12.00-3, 44.62.10.00-6, 44.62.21.00-7, 71.32.12.00-6, 
71.32.31.00-9. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
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II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2010. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM  
I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 40.000,00 zł. (słownie: 
czterdzieści tysięcy złotych) 

III.2) ZALICZKI 

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykazanie się zrealizowaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: a) Dostawą oraz 
uruchomieniem na terenie Polski co najmniej pięciu agregatów kogeneracyjnych zasilanych 
paliwem gazowym; b) Dostawą oraz uruchomieniem na terenie Polski co najmniej jednego 
agregatu kogeneracyjnego zasilanego paliwem gazowym wyposażonego w układ monitoringu 
zdalnego służącego do optymalizacji parametrów pracy urządzenia; c) Wykonaniem na terenie 
Polski co najmniej jednego remontu głównego [obejmującego wymianę bloku silnika, głowic 
cylindrów, tłoków i pierścieni] agregatu kogeneracyjnego zasilanego paliwem gazowym.  
d) Dostawą oraz uruchomieniem na terenie Polski co najmniej jednego agregatu 
kogeneracyjnego zasilanego paliwem gazowym wraz z prowadzeniem od początku eksploatacji [ 
i w czasie nie krótszym niż 25 000 godzin pracy urządzenia] regularnych czynności serwisowych 
obejmujących prace związane z bieżącym użytkowaniem agregatu; e) Wykonaniem na terenie 
Polski prac związanych z technologią kotłowni zasilanej paliwem gazowym lub ciekłym [ co 
najmniej jedna realizacja obejmująca zespół kotłowy o mocy równej bądź większej niż 1 800 
kW]; f) Wykonaniem na terenie Polski prac związanych z realizacją ścieżki gazowej [lub 
biogazowej] do agregatu lub kotłowni [co najmniej jedna realizacja]; g) Wykonaniem na terenie 
Polski prac związanych z ciepłociągami preizolowanymi o średnicy równej lub większej Ø 50 [co 
najmniej jedna realizacja]. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Posiadanie zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności 
działań Wykonawcy z normami jakościowymi tj. certyfikat ISO 9001 : 2008 stwierdzający, że 
stosuje on system zarządzania jakością w zakresie instalacji sanitarnych, cieplnych i gazowych 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej 3 osobami 
kadry technicznej, posiadającymi doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia do wykonywania 
samodzielnych funkcji w budownictwie, niezbędne do realizacji robót objętych zamówieniem, 
tj.: - 1 osobą na stanowisko kierownika budowy - posiadającego uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 
posiadającą min. 4-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami których 
potwierdzeniem jest data wydania powyższych uprawnień [lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych przepisów]. - 1 osobą na stanowisko 
kierownika robót branży instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji sieci gazowych, 
posiadającą min. 4-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami których 
potwierdzeniem jest data wydania powyższych uprawnień [lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych przepisów]. - 1 osobą na stanowisko 
kierownika robót branży instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji i sieci elektrycznych, 
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posiadającą min. 4-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami, których 
potwierdzeniem jest data wydania powyższych uprawnień [lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych przepisów]. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,  
w tym: a) w każdym z ostatnich dwóch lat (2008, 2009), a jeśli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy, w tym okresie, osiągnął przychód roczny z prowadzenia działalności w wysokości 
nie mniejszej jak 5 mln PLN zł w każdym roku obrotowym; b) był ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę, co 
najmniej 1,0 mln zł (słownie: jeden milion złotych) i zobowiązał się do zachowania 
ubezpieczenia, w co najmniej takiej wysokości, do końca okresu realizacji zamówienia. 

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 spełnieniu warunków udziału  
w postępowaniu, należy przedłożyć: 

• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy  
i doświadczenia, 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, z podaniem ich rodzaju i wartości, 
daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty 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 dla 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 

• sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta 
zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym 
sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do 
sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz 
zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 2 lata obrotowe 

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem 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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,  
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,  
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

• 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 ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 
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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 potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla 
wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, 
że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż  
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, 
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym 
wymaganiom należy przedłożyć: 

• zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy 
z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych 
na odpowiednich normach europejskich 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Zobowiązanie do zachowania ubezpieczenia w wymaganej wysokości do końca realizacji zamówienia.  
2. Wykonawcy występujący wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są załączyć do oferty w oryginale 
pełnomocnictwo udzielone przez wszystkich partnerów do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 
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IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

13.3 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:  
A. W zakresie zmiany terminu wykonania: - konieczności wykonania zamówień dodatkowych, bez których 
niemożliwe jest wykonanie zamówienia podstawowego, - wystąpienia niezinwentaryzowanych urządzeń 
podziemnych i związanych z tym kolizji, - z powodu nie przewidzianego braku płynności finansowej  
u Zamawiającego, - wystąpienie siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych, - podpisanie aneksu do umowy  
o dofinansowanie ww. inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2007-2013, zmieniającego zasady i terminy jej realizacji, - decyzja Zamawiającego o czasowym wstrzymaniu 
robót, - konieczności wykonania dodatkowych prac archeologicznych na terenie budowy, - przekroczenia 
zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji stosownych decyzji, zezwoleń, itp.  
B. W zakresie płatności i innym: - aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, - zmiany 
kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części zamówienia, - uzasadnionej 
konieczności zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i płatności, - zmiany w obowiązujących 
przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, - 
zmiany kluczowego personelu Wykonawcy i zamawiającego oraz zmiana podwykonawców, - zmiana danych 
związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), - rezygnacja 
przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog 
zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej 
zgody. 13.4 Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień 
publicznych: - zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących Strony. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.szpital.chojnice.pl  

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Specjalistyczny 
im. J. K. Łukowicza, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice, dział zamówień publicznych, parter - p.119. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
13.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice, 
dział zamówień publicznych, parter - p.119. 

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: Zadanie jest finansowane ze środków własnych Szpitala oraz ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, Działanie  
5.5. Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia: nie 

 

 


