Aleksandrów Łódzki: 1. REMONT POMIESZCZEŃ HOLU GŁÓWNEGO (parter) 2.
PRZYSTOSOWANIE PODŁOŻA I MONTAŻ BALUSTRAD W CIĄGU
KOMUNIKACYJNYM SCHODÓW I KORYTARZA (I piętro) 3. DŹWIG
PLATFORMOWY WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W
SP ZOZ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, UL. M.
SKŁODOWSKIEJ-CURIE 1 W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ I
SPECYFIKACJĘ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
Numer ogłoszenia: 104724 - 2013; data zamieszczenia: 15.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie
Łódzkim , ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie, tel. 42
7120026, faks 42 7127711.
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: 1. REMONT POMIESZCZEŃ HOLU
GŁÓWNEGO (parter) 2. PRZYSTOSOWANIE PODŁOŻA I MONTAŻ BALUSTRAD W CIĄGU
KOMUNIKACYJNYM SCHODÓW I KORYTARZA (I piętro) 3. DŹWIG PLATFORMOWY
WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SP ZOZ W
ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE
1 W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ I SPECYFIKACJĘ TECHNICZNĄ
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. REMONT
POMIESZCZEŃ HOLU GŁÓWNEGO (parter) 2. PRZYSTOSOWANIE PODŁOŻA I MONTAŻ
BALUSTRAD W CIĄGU KOMUNIKACYJNYM SCHODÓW I KORYTARZA (I piętro) 3.
DŹWIG PLATFORMOWY WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SP ZOZ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM ALEKSANDRÓW
ŁÓDZKI, UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 1 W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ
PROJEKTOWĄ I SPECYFIKACJĘ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
Zamówienie poniżej 5 mln euro.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
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: Rozpoczęcie:
06.05.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
WADIUM NA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA - 2.400,00 zł (dwa tysiące czterysta złotych) Wadium
musi być wniesione do dnia 02.04.2013 r. do godz. 08.00. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca
się przelewem na konto: 88 8788 0007 0000 4053 1000 0006 Wadium za wniesione uznaje się z
chwilą jego wpłynięcia na wskazane konto Zamawiającego. Wadium może być wnoszone w
formach określonych w art. 45 ustawy PZP. Zamawiający zwraca wadium w przypadkach
określonych w art. 46 ustawy PZP. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w
pieniądzu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokument stwierdzający ustanowienie
poręczenia lub gwarancji w oryginale.
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. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• nie dotyczy
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: Spełniają warunki
określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Posiadają
wiedzę i doświadczenie, tj. wykażą się realizacją minimum dwóch robót
budowlanych o wartości nie niższej niż 80 000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych)
brutto każda 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 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. Potwierdzą brak podstaw do wykluczenia z
powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1., tj. przedłożą
dokumenty, o których mowa w pkt. 3 SIWZ. Ocena spełnienia w/w warunków
odbywać się będzie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i
oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 3. SIWZ.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• nie dotyczy
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: Dysponują osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia tj. przedłożą wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, z uprawnieniami: a) kierownik robót
elektrycznych z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, b) kierownik budowy - do

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami Ocena spełnienia w/w warunków odbywać się będzie w oparciu o
informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 3.
SIWZ.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: posiadają środki
finansowe lub zdolność kredytową na poziomie minimum 100.000,00 zł (sto tysięcy
złotych); Ocena spełnienia w/w warunków odbywać się będzie w oparciu o
informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 3.
SIWZ.
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
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną 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 spełnienia warunków udziału w
postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności
finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość
posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
• 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
• 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
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:
• inne dokumenty
nie dotyczy
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.Nr 50,poz 331 z póź. zmian), bądź
o braku przynależności do grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do grupy kapitałowej
Wykonawca składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
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: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://bip.spzoz.aleksandrow-lodzki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1
95-070 Aleksandrów Łódzki pokój nr 57.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
02.04.2013 godzina 09:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w
Aleksandrowie Łódzkim ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 95-070 Aleksandrów Łódzki pokój nr 57.
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: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,ustanowienia
dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej..
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

