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Sandomierz: Budowa lądowiska dla śmigłowców na potrzeby Szpitalnego Oddzia-
łu Ratunkowego 
Numer ogłoszenia: 155638 - 2015; data zamieszczenia: 25.06.2015 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu , ul. 
Schinzla 13, 27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie, tel. 15 8323001 do 5, 8330566, 
faks 15 8323575. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.sand.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 lądowiska dla 
śmigłowców na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmio-
tem zamówienia jest budowa lądowiska dla śmigłowców na potrzeby Szpitalnego Od-
działu Ratunkowego. Do zadań Wykonawcy należy w szczególności: 1)wykonanie robót 
budowlanych, montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych związanych z budową 
lądowiska wraz z rozruchem technologicznym i przekazaniem płyty lądowiska wraz z 
niezbędną infrastrukturą do użytkowania, 2)uzyskanie w imieniu Zamawiającego od-
powiednich opinii i decyzji administracyjnych umożliwiających realizację przedmiotu 
zamówienia i jego odbiór do użytkowania, w tym m.in. sporządzenie dokumentacji ewi-
dencyjnej lądowiska, w szczególności złożenie i zaakceptowanie dokumentacji w Pol-
skiej Agencji Żeglugi Powietrznej, uzyskanie pozytywnej opinii i zarejestrowanie lądo-
wiska w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, 3)dokonanie odbiorów i uruchomienia obiektu - 
lądowiska wraz z towarzyszącą lądowisku infrastrukturę, 4)wykonanie koniecznych 
instrukcji i przeszkolenia personelu wyznaczonego przez Zamawiającego, 
5)przygotowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz dokonanie 
wpisu na listę lądowisk ULC. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera doku-



mentacja techniczna obejmująca: a)przedmiary robót - zał. nr 1 do SIWZ, b)projekty bu-
dowlano-wykonawcze - zał. nr 2 do SIWZ, c)specyfikacja ogólna oraz szczegółowe spe-
cyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - zał. nr 3 do SIWZ. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.34.20.00-6, 45.44.21.00-8, 45.23.32.00-
1, 45.22.31.00-7. 

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: 
15.12.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSO-
WYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Wadium dla zamówienia wynosi 64.000,00 zł słownie: 
sześćdziesiąt cztery tysiące złotych i zero groszy. Wykonawca powinien wnieść wadium 
przed upływem terminu składania ofert 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWA-
NIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił powyższy warunek, jeśli załączy 
do oferty wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia dzia-
łalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i warto-
ści, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 
najważniejszych robót / co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na 
budowie lądowiska dla śmigłowców wraz z zarejestrowaniem lądowiska 
w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego o wartości nie mniejszej niż 1.500 000,00 
zł. brutto / określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób nale-
żyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia, Zamawiający uzna, 
iż Wykonawca spełnił powyższy warunek, jeśli przedstawi w ofercie oso-



bę, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia, legitymującą się 
kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpo-
wiednimi do funkcji, jakie zostaną jej powierzone: a) kierownik budowy 
posiadający: - co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami 
budowlanymi, - prowadził i przekazał do użytkowania co najmniej jedno 
zadanie polegające na budowie lądowiska dla śmigłowców na terenie 
Szpitala, - uprawnienie budowlane w specjalności konstrukcyjno- budow-
lanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, b) kierownik 
robót elektrycznych posiadający: - co najmniej 3-letnie doświadczenie w 
kierowaniu robotami elektrycznymi, - uprawnienia budowlane w specjal-
ności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych uprawniające do kierowania robotami budowla-
nymi bez ograniczeń, c) kierownik robót sanitarnych posiadający: - co 
najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami sanitarnymi, - 
uprawnienia budowlane w specjalności sieci, instalacji i urządzeń ciepl-
nych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DO-
STARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTA-
WIE 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 udzia-
łu 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, określają-
cych, 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 szcze-
gólności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kiero-
wanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania za-
mówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informa-
cją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posia-
dania 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 reje-
stru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w opar-
ciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w po-
stępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwier-
dzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na ra-
ty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwe-
go 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 Społecz-
nych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wy-
konawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i spo-
łeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odro-
czenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 mie-
siące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej, przedkłada: 

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

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o do-
puszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składa-
nia 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 postępo-
waniu 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; 



III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DO-
STAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMA-
GANIOM 

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

• inne dokumenty 
1)oświadczenie, że oferowane materiały i urządzenia niezbędne do realizacji 
zamówienia posiadają wszelkie dokumenty dopuszczające je do stosowania i 
obrotu zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, sporządzone na pod-
stawie druku stanowiącego zał. nr 11 do SIWZ, 2)karty katalogowe producen-
ta lamp oświetlenia nawigacyjnego w technologii LED, w języku polskim, 
3)karta katalogowa producenta systemu oświetlenia nawigacyjnego z lemie-
szem przeciw pługowym do lampy zagłębionej, w języku polskim 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

1)formularz ofertowy zgodny z załączonym drukiem stanowiącym zał. nr 4 do SIWZ, 
2)kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową na podstawie przedmiarów 
robót stanowiących zał. nr 1 do SIWZ, dodatkowo również w wersji edytowalnej na no-
śniku elektronicznym, 3)w przypadku nie podpisania oferty przez osobę uprawnioną do 
reprezentacji podmiotu pełnomocnictwo 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamó-
wienia: 

• 1 - Cena - 90 
• 2 - Termin płatności - 10 

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 

Zamawiający przewiduje możliwość aneksowania umowy zawartej w ramach zamówie-
nia publicznego w następujących przypadkach: 1.Następstwa prawnego podmiotu wstę-



pującego w miejsce wybranego Wykonawcy. 2.Zmiany stawki podatku VAT, w takim 
przypadku cena netto nie ulegnie zmianie. 3.Zamawiający dopuszcza możliwość prze-
dłużenia terminu realizacji robót w uzasadnionych przypadkach nie wynikających z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego. Przedłużenie terminu 
realizacji robót może nastąpić na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez Wy-
konawcę jak i Zamawiającego, zawierającego faktyczne uzasadnienie przyczyn mających 
wpływ na termin realizacji umowy. 4.Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia 
terminu realizacji robót w przypadku zmiany terminu obowiązywania § 3 ust. 7-10 Roz-
porządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału 
ratunkowego (Dz.U.11.237.1420 z późn. zm.). 5.Zamawiający dopuszcza możliwość 
przedłużenia terminu realizacji robót w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego 
drugiego etapu robót w czwartym kwartale 2016 r. 6.Zamawiający dopuszcza możliwość 
zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w trakcie realizacji robót m.in. o roboty 
zaniechane. 7.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, którym Wykonawca za-
mierza powierzyć funkcję kierownika budowy lub kierownika robót wskazanych w wy-
kazie osób załączonym do oferty, wyłącznie na zasadach i w trybie określonym w usta-
wie Prawo Budowlane, pod warunkiem, że osoby te spełniają wymogi określone dla tych 
funkcji na etapie składania ofert. 8.Zamawiający na podstawie pisemnego wniosku Wy-
konawcy udokumentowującego wpływ zmian na koszty wykonania zamówienia, do-
puszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przy-
padku zmiany: a)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na pod-
stawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodze-
niu za pracę, b)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdro-
wotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.sand.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sie-
dziba Zamawiającego Budynek Główny Sekcja Zamówień Publicznych, ul. Schinzla 13, 
27-600 Sandomierz. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
lub ofert: 10.07.2015 godzina 09:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego - SEKRETARIAT, 
ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skła-
dania ofert). 

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

 
W dniu 25.06.2015 r. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień 
Publicznych. 


