
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach 
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45, woj. świętokrzyskie, pow. m. Kielce 

tel. (0-41) 367-13-39, fax (0-41) 366-00-14  
ogłasza przetarg nieograniczony na 

Remont lądowiska dla helikopterów przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach mający na 
celu dostosowanie do obowiązujących przepisów 

Znak sprawy EZ/ZP/114/2010

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia 246900-2010 z dnia 11.08.2010 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Rodzaj Zamówienia: Roboty budowlane 
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych 
Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych  
Składanie ofert częściowych: NIE 
Ilość zadań: 1
Termin realizacji zamówienia: Do 40 dni licząc od daty podpisania umowy.

Wadium: 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla całego 
przedmiotu zamówienia w wysokości 12.000,00 zł (słownie: 
dwanaście tysięcy złotych. 

Kryteria wyboru 
ofert i ich znaczenie:  Cena -100%

Uprawniony do kontaktu 
z Wykonawcami: Anna Konarska  tel/fax.  041 367-13-39, 366-00-14 

Miejsce składania ofert: Wojewódzki Szpital Zespolony 
ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce - SEKRETARIAT 

Termin składania ofert: 26.08.2010r do godziny 10 : 00 

Termin otwarcia ofert:  26.08.2010r o godzinie 10 : 30 -SALA KONFERENCYJNA Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej (http://bip.wszzkielce.pl). 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy  spełniają warunki określone w art. 22 
ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tzn.:

A) Posiadają wiedzę i doświadczenie – w celu spełnienia tego warunku wykonawca powinien przedłożyć 
wykaz  wykonanych  lub  wykonywanych  (według  załącznika  nr  9  do  specyfikacji)  minimum 2  roboty 
budowlane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności  jest  krótszy  -  w tym okresie,  w kwocie nie  mniejszej  niż  1000.000,00  złotych  brutto,  z 
podaniem  ich  rodzaju  i  wartości,  daty  i  miejsca  wykonania  oraz  załączenia  dokumentów 
potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

B) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – 
w celu spełnienia tego warunku Wykonawca winien przedłożyć: 

– wykaz  osób  (według  załącznika  nr  10  do  specyfikacji),  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu 
zamówienia,  w  szczególności  odpowiedzialnych  za  kierowanie  robotami  budowlanymi,  wraz  z 
informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do 
wykonania  zamówienia,  a  także  zakresu  wykonywanych  przez  nich  czynności,  oraz  informacją  o 
podstawie  do  dysponowania  tymi  osobami,  tj.  kierownikiem  budowy  posiadającym  uprawnienia  do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, drogowej, 
instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacji urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych,

– oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia, są członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz są ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej.



C) Sytuacji ekonomicznej i finansowej – w celu spełnienia tego warunku Wykonawca winien przedłożyć:
D) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1000.000,00 złotych – aktualna na dzień składania 
ofert.     

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych – załącznik nr 8 do specyfikacji.

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym oraz osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nim stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 
zamawiającemu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

4. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków  udziału w postępowaniu – na podstawie złożonych 
przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku 
udziału w postępowaniu wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na zasadzie art. 24 ust. 2 pkt. 
4 ustawy PZP z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3.

5. Z treści załączonych do oferty oświadczeń lub dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wymagane 
warunki Wykonawca spełnia.

Termin związania ofertą 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od daty składania ofert.

Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru 
najkorzystniejszej oferty.

Oferty będą badane w dwóch etapach:
etap I – czy wykonawca spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz.U. Z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) i tym samym nie podlega wykluczeniu z 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 244 ust. 1 i 2 w/w ustawy;
etap II – czy oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w/w ustawie, jak również w  SIWZ i tym samym nie podlega 
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 w/w ustawy.

Zamówienie nie dotyczy zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza udzielać zamówienia objętego dynamicznym systemem zakupów.
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