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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: 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia: www.szpital.chojnice.pl 

 

Chojnice: Budowa Oddziału Kardiologicznego przy istniejącej Pracowni Kardioangiologii Inwazyjnej 

Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach - II postępowanie 

Numer ogłoszenia: 67654 - 2013; data zamieszczenia: 18.02.2013 

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: Budowa Oddziału Kardiologicznego przy 
istniejącej Pracowni Kardioangiologii Inwazyjnej Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza  
w Chojnicach - II postępowanie. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia 
jest budowa Oddziału Kardiologicznego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Szpitala 
Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, w obrębie działek nr 4283 i 4282. 2. Zakres 
zamówienia obejmuje: a) budowę nowego skrzydła oddziału kardiologii o powierzchni użytkowej 
821,58 m2 (w tym powierzchnia piwnic 35,36 m2 - pomieszczenia techniczne) i powierzchnia parteru 
783,20 m2 (oddział kardiologiczny liczący 26 łóżek szpitalnych), o kubaturze 4350 m3. Bryłę budynku 
zaprojektowano w kształcie litery Y, przylegającego bezpośrednio do istniejącego budynku 
kariologicznego. Budynek parterowy, częściowo podpiwniczony, w technologii tradycyjnej, murowanej 
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z bloczków gazobetonowych 24 cm, dach płaski, z wewnętrznymi instalacjami - elektryczną, 
wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wentylacji mechanicznej i c.o., zasilanej  
z węzła cieplnego, b) wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a także przebudowę 
kolidujących sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej rezerwowej i ciepłowniczej, c) wykonanie 
niezbędnych elementów zagospodarowania terenu, d) wykonanie przyłącza energetycznego oraz 
przebudowę istniejącego oświetlenia terenu i zewnętrznych sieci nn, e) przygotowanie w imieniu 
Zamawiającego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami do wystąpienia o uzyskanie decyzji 
pozwolenia na użytkowanie obiektu. 3. Szczegółowy zakres prac określono za pomocą dokumentacji 
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią 
załączniki do niniejszej SIWZ, w ilości wymienionej w części III SIWZ. 4. Występujące w opracowaniach 
nazwy, typy i pochodzenie produktów nie są dla Wykonawców wiążące. Podane w opisach nazwy 
własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie 
oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. 5. Zamawiający dopuszcza przyjęcie 
rozwiązań równoważnych opisywanym, przy czym ich jakość nie może być gorsza od jakości opisanego 
przedmiotu zamówienia. Oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia  
o właściwościach takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały określone w opisie przedmiotu 
zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Nie jest to 
jednak oferta identyczna ze wskazanym przedmiotem zamówienia. 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. 

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
• Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa  

w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia 
podstawowego. Zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć robót tego samego rodzaju jak 
zamówienie podstawowe 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.51.40-0, 45.26.22.10-6, 45.26.25.00-6, 45.43.21.10-8, 
45.42.11.00-5, 45.32.10.00-3, 45.31.12.00-2, 45.31.43.00-4, 45.33.00.00-9. 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2013. 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM  
I TECHNICZNYM 
III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 120.000,00 zł 
(słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w formach 
przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: - w pieniądzu, - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 
pieniężnym; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - gwarancjach bankowych; - w poręczeniach 
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.  
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm).  
3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank BPH 
S.A. o/Chojnice nr 97 1060 0076 0000 3310 0015 9314. 4. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie 
skuteczne, jeżeli w terminie kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed 
upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na 
rachunku bankowym. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji, z jej treści musi 
jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez 
upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony  
w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny  
(z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne 
żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do 
wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium 
należy dołączyć do oferty, natomiast oryginał należy złożyć przed upływem terminu składania ofert  
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w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat. 8. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości 
określonej w pkt 1 w formie lub formach określonych w pkt 3 zostanie wykluczony z postępowania,  
a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom 
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem 
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 13.  
10. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, 
który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający zażąda ponownego 
wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania oferta 
tego wykonawcy zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca 
zobowiązany będzie do wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Jeżeli 
wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi  
z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 14. Zamawiający 
zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana: 
a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego 
stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2) Wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie 
leżących po jego stronie 
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 wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co 
najmniej 1 obiektu budowlanego o kubaturze nie mniejszej jak 2.500 m3. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Dysponowanie co najmniej 3 osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami 
budowlanymi, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie 
niezbędne do wykonania zamówienia, w tym: a) 1 osobą na stanowisko kierownika 
budowy, posiadającą wykształcenie wyższe, min. 5-letnie doświadczenie na 
stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót oraz uprawnienia bez ograniczeń 
do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno 
- budowlanej, b) 1 osobą na stanowisko kierownika robót specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającą wykształcenie wyższe, minimum  
5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami oraz uprawnienia bez 
ograniczeń do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności 
sanitarnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,  
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c) 1 osobą na stanowisko kierownika robót elektrycznych, posiadającą wykształcenie 
wyższe, minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami oraz 
uprawnienia bez ograniczeń do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie 
w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykazanie się wskaźnikiem bieżącej płynności finansowej nie mniejszym niż 1,2 za 
dwa lata, tj. na dzień 31 grudnia 2010 i 2011 roku. 

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 całości, 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 

• 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 
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• 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 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.6) INNE DOKUMENTY 

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

1. dowód wniesienia wadium 2. wstępny harmonogram rzeczowo - finansowy 
 
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. 
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 
Zmiana treści umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia poniższych okoliczności, których Strony 
nie mogły przewidzieć na etapie zawierania umowy:  
- zmiany w budżecie inwestycyjnym Zamawiającego, - nieprzewidziany brak płynności finansowej u 
Zamawiającego,  
- wystąpienie nieprzewidzianych przeszkód i utrudnień formalno-prawnych,  
- ustalenie innych warunków płatności,  
- zmiana kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części zamówienia,  
- wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geotechnicznych,  
- wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych,  
w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych, podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, obiektów 
budowlanych, pozostałości itp.,  
- aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny,  
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- wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej,  
- wystąpienie zmian w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 
dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, w tym urzędowa zmiana stawki podatku 
VAT obowiązującej na dzień podpisania umowy,  
- zmiana terminu wykonania całego zamówienia lub zmiana kolejności wykonania części zamówienia.  
- konieczność wykonania zamówień dodatkowych, niezbędnych do wykonania zamówienia 
podstawowego,  
- konieczność wykonania robót zamiennych,  
- zmiany wynagrodzenia w przypadku niewykonania części zamówienia, rezygnacji, zamiany lub 
wyłączenia części zamówienia,  
- zmiana kluczowego personelu ze strony Zamawiającego i Wykonawcy,  
- zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego robót,  
- zmiany wynikające z oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych,  
- wystąpienie różnego rodzaju klęsk żywiołowych, epidemii, operacji wojennych, strajku generalnego. 
Ponadto zmiana umowy będzie możliwa, jeżeli zajdzie obiektywna konieczność zmiany umowy innego 
rodzaju niż wymienione w powyższych podpunktach, pod warunkiem, że zmiana nie będzie ingerować 
w treść przedmiotu zamówienia oraz wynagrodzenia. 
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.208-209, 
zampublik@szpital.chojnice.pl  
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.03.2013 
godzina 10:00, miejsce: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza, ul Leśna 10, 89-600 Chojnice, dział 
zamówień publicznych, parter p.208-209. 
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: nie dotyczy. 
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. 
 
 

 


