
Sejny: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. Szpital przyjazny 

środowisku - pompy ciepła i kolektory słoneczne w systemie 

grzewczym SPZOZ-u w Sejnach w budynku Poradni Lekarzy 

Podstawowej Opieki Zdrowotnej zlokalizowanego w Sejnach przy 

ul. 1 Maja 2 oraz w Szpitalu Powiatowym i budynkach 

zlokalizowanych w Sejnach przy ul. Rittlera 1. 

Numer ogłoszenia: 466242 - 2012; data zamieszczenia: 22.11.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach , ul. dr. Edwarda 

Rittlera 2, 16-500 Sejny, woj. podlaskie, tel. 087 5162138, faks 087 5162341. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.sejny.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: Postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. Szpital przyjazny środowisku - pompy ciepła i kolektory 

słoneczne w systemie grzewczym SPZOZ-u w Sejnach w budynku Poradni Lekarzy Podstawowej 

Opieki Zdrowotnej zlokalizowanego w Sejnach przy ul. 1 Maja 2 oraz w Szpitalu Powiatowym i 

budynkach zlokalizowanych w Sejnach przy ul. Rittlera 1.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Postępowanie o 

udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej w następujących zakresach: 1) Dla budynku Poradni Lekarzy 

Rodzinnych w Sejnach ul. 1-go Maja 2 położonego na działce o nr geod. 698/9. - Projekt budowlano-

wykonawczy instalacji technologicznej gruntowych pomp ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. zawierający: 

część technologiczną instalacji pomp ciepła z odwiertami, rozwiązanie techniczne współpracy 

istniejącego kotła olejowego z pompami ciepła, instalacje elektryczne, instalacje wod-kan, instalacje 

centralnego ogrzewania z grzejnikami dostosowanymi do pomp ciepła, część budowlaną (ocieplenie 

stropu, wydzielenie i dostosowanie pomieszczenia na pompy ciepła ze skuteczną izolacją 



przeciwwilgociową, roboty elewacyjne-cokół), zaprojektowanie automatyki systemu grzewczego, 

zaprojektowanie systemu zdalnego nadzoru i sterowania pompami ciepła, zaprojektowanie systemu 

bezprzewodowego sterowania instalacją centralnego ogrzewania w budynku. - Projekt prac 

geologicznych - Przedmiary robót dla branży budowlanej, instalacyjnej oraz elektrycznej - Kosztorysy 

inwestorskie dla branży budowlanej, instalacyjnej oraz elektrycznej - Wszelkie działania niezbędne do 

uzyskania pozwolenia na budowę. 2) Dla budynku Szpitala Powiatowego w Sejnach ul. Dr Edwarda 

Rittlera 1 położonego na działce o nr geod. 3. - Projekt budowlany kolektorów słonecznych i instalacji 

technologicznej gruntowych pomp ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. zawierający: część technologiczną 

instalacji pomp ciepła z odwiertami, rozwiązania techniczne współpracy istniejących kotłów olejowych 

z pompami ciepła, instalacje elektryczne, instalacje wod-kan, część budowlaną (remont dachu z 

konstrukcją pod kolektory, wydzielenie i dostosowanie pomieszczenia na pompy ciepła), 

zaprojektowanie automatyki systemu grzewczego, zaprojektowanie systemu zdalnego nadzoru i 

sterowania pompami ciepła. Projekt powinien zawierać pełne opracowanie dla tzw. etapu pierwszego, 

czyli: instalacji technologicznej kotłowni na potrzeby Szpitala Powiatowego i 6-ciu budynków 

znajdujących się na działce szpitala a także zawierać szczegółowe wytyczne na potrzeby etapu 2-

giego. Etap drugi powinien przewidywać rozdzielenie systemu grzewczego szpitala i pozostałych 

budynków. - Projekt prac geologicznych - Przedmiary robót dla branży budowlanej, instalacyjnej oraz 

elektrycznej - Kosztorysy inwestorskie dla branży budowlanej, instalacyjnej oraz elektrycznej - 

Wszelkie działania niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7. 

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: Okres w dniach: 21. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium. 

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 

o Oświadczenie załacznik nr 2 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 1 (jedną) usługę projektową, 

polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy obiektu 



służby zdrowia - w zakresie zbliżonym do przedmiotowego zamówienia wraz z załączeniem 

dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie. Za wykonaną uznaje 

się dokumentację składającą się z: projektu budowlanego i wykonawczego, kosztorysów i 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Oświadczenie zgodnie z SIWZ 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Oświadczenie zgodnie z SIWZ 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Oświadczenie zgodnie z 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 wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech 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 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie 

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

  

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: www.szpital.sejny.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach ul. dr E. Rittlera 2, 16 - 500 Sejny. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

29.11.2012 godzina 12:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach ul. dr 

E. Rittlera 2, 16 - 500 Sejny, Sekretariat. 

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 


