
 
 

 

 

 

 
Chojnice, 9 grudnia 2009 r. 

 
Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza 

ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice 
ogłasza przetarg nieograniczony poniŜej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: 
 

Chojnice: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Poprawa dostępności i rozwój 
specjalistycznych usług medycznych poprzez utworzenie Pracowni Kardioangiologii inwazyjnej 

w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach 
Numer ogłoszenia: 238885 - 2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

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: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla 
zadania pn.: Poprawa dostępności i rozwój specjalistycznych usług medycznych poprzez utworzenie 
Pracowni Kardioangiologii inwazyjnej w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia 
jest świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu pod nazwą: Poprawa 
dostępności i rozwój specjalistycznych usług medycznych poprzez utworzenie Pracowni 

Kardioangiologii inwazyjnej w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 
2007 - 2013, zwanego dalej Projektem. Inwestycja obejmuje prace modernizacyjne w istniejącym 
obiekcie Szpitala. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-2, 71.53.00.00-2, 71.54.00.00-5. 

II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 
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II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2010. 

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

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA  

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł. 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU 

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadają niezbędną wiedzę  
i doświadczenie do wykonania zamówienia; 3) dysponują odpowiednim potencjałem 
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do 
wykonania zamówienia; 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia; 5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp; 6) wyraŜają zgodę na wszystkie warunki określone 
w SIWZ oraz projekcie umowy. 2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu 
zostanie dokonana na podstawie przedłoŜonych oświadczeń lub dokumentów opisanych  
w Rozdziale IV SIWZ, według formuły spełnia-nie spełnia. 

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:  

A. W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności 
lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp składa następujące dokumenty: 

� 1) Oświadczenie, Ŝe Wykonawca spełniania warunki udziału w postępowaniu określone  
w art. 22 ust. 1 pkt. 1, 3, 4 ustawy Pzp - wypełniony załącznik nr 4 do SIWZ;  

� 2) Oświadczenie, Ŝe Wykonawca spełniania warunek udziału w postępowaniu określony  
w art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp - wypełniony załącznik nr 5 do SIWZ;  

� 3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert; 

�  4) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzających odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz 
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niŜ 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

� 5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

� 6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym wart. 24 ust. 1 
pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

Warunki wymienione w części A mają zastosowanie do wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia.  
B. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy  
i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia naleŜy złoŜyć następujące dokumenty:  

� 1) wykaz wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania  
o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
usług polegających na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego, funkcji Inwestora zastępczego, 
InŜyniera Kontraktu, itp. nad budową, rozbudową lub modernizacją co najmniej trzech 
obiektów o wartości brutto co najmniej 14 mln zł (kaŜda), w tym jednego obiektu słuŜby 
zdrowia (budowa, rozbudowa, modernizacja) o kubaturze nie mniejszej jak 10.000 m3,  
z podaniem ich wielkości i wartości, przedmiotu, dat wykonania i zleceniodawców, oraz 
załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe usługi te zostały wykonane naleŜycie - 
wypełniony Załącznik nr 2 do SIWZ; 



 

 

 

3 

�  2) wykaz wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania  

o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
usług polegających na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego, funkcji Inwestora zastępczego, 
InŜyniera Kontraktu, itp. nad realizacją co najmniej 2-ch inwestycji współfinansowanych 
środkami z Programów Unii Europejskiej;  

� 3) wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć 
w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu 
wykonywanych przez nich czynności (z załączeniem uprawnień, aktualnych zaświadczeń  
o przynaleŜności do właściwej izby samorządu zawodowego) - wypełniony załącznik nr 3 do 
SIWZ; Wykonawca będzie dysponował osobami, które będą spełniały co najmniej niŜej 
wymienione wymagania: 

o  a. Inspektor nadzoru robót ogólnobudowlanych - posiadający uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub 
odpowiadające im waŜne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadający min. 10 lat doświadczenia  
w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru, w tym nadzorował co najmniej dwie 

inwestycje o wartości min. 10 mln zł brutto (kaŜda) oraz co najmniej 1 obiekt słuŜby 
zdrowia;  

o b. Inspektor nadzoru robót sanitarnych posiadający uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 
ograniczeń lub odpowiadające im waŜne uprawnienia budowlane, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiada min. 10 lat 
doświadczenia w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru, nadzorował co najmniej dwie 
inwestycje o wartości min. 10 mln zł brutto (kaŜda) oraz co najmniej 1 obiekt słuŜby 
zdrowia;  

o c. Inspektor nadzoru robót elektrycznych - posiadający uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im 
waŜne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów oraz posiadający min. 10 lat doświadczenia w pełnieniu 
funkcji inspektora nadzoru, w tym nadzorował co najmniej dwie inwestycje o wartości 
min. 10 mln zł brutto (kaŜda) oraz co najmniej 1 obiekt słuŜby zdrowia;  

o d. InŜynier Rezydent - osoba odpowiadająca kwalifikacjom osoby wymienionej w ppkt. 
a, posiadająca doświadczenie w koordynacji nadzoru na co najmniej dwóch obiektów  
o wartości min. 10 mln zł brutto (kaŜda) , oraz co najmniej 2-ch obiektów realizowanej 
przy udziale środków finansowych pochodzących z programów Unii Europejskiej; 
Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji InŜyniera Rezydenta przez inspektora 
nadzoru robót ogólnobudowlanych, pod warunkiem spełniania określonych wymagań;  

o e. Specjalista ds. rozliczeń - osoba posiadająca wykształcenie ekonomiczne oraz co 
najmniej 5-o letnie doświadczenie w rozliczaniu inwestycji, w tym w rozliczaniu co 
najmniej 2-ch inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych, z czego 
jednej o wartości nie mniejszej jak 14 mln zł brutto. 

o f. Potencjalni Wykonawcy z innych państw Unii Europejskiej, warunek posiadania 
niezbędnych uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, 
mogą spełnić składając dowód na posiadanie równowaŜnych uprawnień uzyskanych  
w swoich krajach pochodzenia.  

Warunki wymienione w części B Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia spełniają łącznie.  

C. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia naleŜy złoŜyć następujące dokumenty:  

� polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę 
minimum 1.000.000,00 zł, słownie: jeden milion złotych,  

� 2) rachunek zysków i strat, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzenia 
sprawozdania finansowego, inny dokument określający obroty, zysk oraz zobowiązania  
i naleŜności - za lata 2008, 2009, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten 
okres - potwierdzający osiągnięcie przychodu z prowadzonej działalności w wysokości nie 
mniejszej niŜ 1,5 mln PLN za kaŜdy rok.  

Warunki wymienione w części C Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
spełniają łącznie.  

D. Inne dokumenty lub oświadczenia:  
� 1) wypełniony formularz ofertowy wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ;  
� 2) Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje 

pełnomocnik;  
� 3) dowód wpłaty wadium.  
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Warunki wymienione w części D pkt 1-2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia spełniają łącznie.  
E. W przypadku gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w części A, składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, Ŝe: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; - 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; - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 
JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych powyŜej, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 
pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania -
wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed dniem składania ofert.  
F. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: - Oferta winna zawierać: 
oświadczenia i dokumenty opisane w tekście w części A, B, C i D. 

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 będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.szpital.chojnice.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Szpital 

Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice, dział zamówień publicznych, 
parter - p.119. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
17.12.2009 godzina 09:00, miejsce: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza, ul. Leśna 10,  
89-600 Chojnice, dział zamówień publicznych, parter - p.119. 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 
Unii Europejskiej: Zamówienie publiczne jest częścią projektu pn. Poprawa dostępności i rozwój 
specjalistycznych usług medycznych poprzez utworzenie Pracowni Kardioangiologii inwazyjnej  
w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2009. 
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Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 238885-2009 z dnia 2009-12-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Chojnice 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu pod 

nazwą: Poprawa dostępności i rozwój specjalistycznych usług medycznych poprzez utworzenie 

Pracowni Kardioangiologii inwazyjnej w Szpitalu... 

Termin składania ofert: 2009-12-17  

 

Numer ogłoszenia: 530 - 2010; data zamieszczenia: 04.01.2010 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 238885 - 2009 data 09.12.2009 r. 

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, fax. 052 3956505. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który naleŜy zmienić: 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.13. 

• W ogłoszeniu jest: IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania 
projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie publiczne jest częścią projektu pn. 
Poprawa dostępności i rozwój specjalistycznych usług medycznych poprzez utworzenie Pracowni 
Kardioangiologii inwazyjnej w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2009. 

• W ogłoszeniu powinno być: IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania 
projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie publiczne jest częścią projektu pn. 
Poprawa dostępności i rozwój specjalistycznych usług medycznych poprzez utworzenie Pracowni 

Kardioangiologii inwazyjnej w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. 

 


