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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.wroblew.pl/index.php?id=457

Wróblew: Budowa ośrodka zdrowia Charłupia Wielka, Gmina Wróblew i
szamba szczelnego ETAP I
Numer ogłoszenia: 198209 - 2014; data zamieszczenia: 17.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Hipokrates Sp. z.o.o. , Wróblew 11, 98-285 Wróblew, woj. łódzkie, tel. 791294174,
790330079, faks 43 8213119.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Sp.zo.o. 100% udziału szamorządu.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ośrodka zdrowia Charłupia Wielka, Gmina
Wróblew i szamba szczelnego ETAP I.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Etap I budowy obiektów nowego
ośrodka zdrowia Charłupia Wielka, Gmina Wróblew na działce o nr ewidencyjnym 491/1- stan surowy otwarty.
Zadanie realizowane jest etapowo. Przedmiotem zamówienia jest etap I inwestycji budowy ośrodka zdrowia
zgodnie projektem budowlanym i zasadami wiedzy technicznej. W ramach przedmiotu zamówienia należy
wykonać 1.Roboty ziemne związane z przygotowaniem terenu inwestycji (korytowanie), 2.Ławy fundamentowe i
ściany fundamentowe wraz z izolacją wodną i termiczną, 3.Rozprowadzenie instalacji wodno kanalizacyjnej
wewnątrz budynku do wysokości pierwszej wylewki. Instalację kanalizacyjną wewnętrzną wyprowadzić 50 cm za
ścianę fundamentową a wodną wyprowadzić pod ławą fundamentową z uwzględnieniem zapasu do podłączenia
z wodociągiem około 10 m. 4.Posypka i podłoże wylewka. 5.Wszystkie ściany przyziemia, i ścianki.
6.Konstrukcję dachową i pokrycie dachowe. Zamawiający wymaga odmiennego wykonania niż zakłada to
dokumentacja projektowa konstrukcji dachowej i pokrycia dachowego. Zamawiający rezygnuje z wykonania
stropu przewiduje wykonanie następujących robót budowlanych -konstrukcji dachu 5 szt belek IPE 240 1 szt1405cm, 2szt -620cm, 2szt-1683cm -pokrycia płytą warstwową (obornicką) z rdzeniem z pianki poliuretanowej
12cm, -natrysku pianką poliuretanowa zamknięto komórkową co najmniej 2-3cm grubości, -rynny i spustów z
blachy ocynkowanej lakierowanej, wraz z obróbkami blacharskimi i ociepleniem murów dachowych od strony
dachu- wewnętrznej. Efektem końcowym ma być budynek w stanie surowym, wymurowane wszystkie ściany
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budynku, bez okien i drzwi, całościowo wykonany dach z obróbkami i rynnami. Zadanie realizowane na
warunkach Decyzji Starosty Sieradzkiego- pozwolenie na budowę Nr 365/2014 z dnia 9 czerwca 2014 r znak
AB.6740.231.2014 i zatwierdzonej tą decyzja dokumentacji projektowej oraz zgłoszeń wykonania przyłączy i
zagospodarowania terenu..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.00.00-7, 45.42.11.30-4, 45.45.00.00-5,
45.31.00.00-3.
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: 30.04.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie żąda wadium
III.2) ZALICZKI
przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
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
Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył Oświadczenie (zgodnie z art.
22 ust. 1 i art. 44) na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.1. siwz
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca zrealizował należycie (zakończył) w
okresie ostatnich 5 lat, co najmniej 2 roboty budowlane, obejmujące swoim zakresem budowę obiektu
kubaturowego o wartości każdej co najmniej 50.000,00zł. UWAGA: w przypadku wykonawców, którzy
realizowali roboty budowlane w innych walutach niż PLN, Zamawiający przeliczy wartość netto tych
robót po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył Oświadczenie (zgodnie z art.
22 ust. 1 i art. 44) na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.1. siwz
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

2z5

2014-09-17 13:55

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=1...

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje 1 osobą, która będą
kierować robotami budowlanymi posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie właściwe dla przedmiotu zamówienia..
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył Oświadczenie (zgodnie z art.
22 ust. 1 i art. 44) na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.1. 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 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;
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;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
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;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty
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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;
III.4.3.2)
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 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;

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
przedłużenia terminu realizacji robót na skutek niekorzystnych dla jakości robót warunków atmosferycznych,
konieczności wykonania zamówień dodatkowych
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.bip.wroblew.pl/index.php?id=457
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Hipokrates Sp. z o.o.
Wróblew 11, 98-285 Wróblew.
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IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.10.2014
godzina 16:00, miejsce: Hipokrates Sp. z o.o. Wróblew 11, 98-285 Wróblew.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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

5z5

2014-09-17 13:55

