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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

   Zamieszczanie obowiązkowe    
 �      Zamieszczanie nieobowiązkowe 
 
OGŁOSZENIE DOTYCZY 
 
Zamówienia publicznego             Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)   �          
            
Zawarcia umowy ramowej    � 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I.1) NAZWA I  ADRES 

Nazwa: 
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 
Adres pocztowy: ul. Jana Pawła II Nr 9  

Miejscowość: Kielce 
 

Kod pocztowy: 
25-025 
 

Województwo: 
świętokrzyskie 

Tel.:041 36-46-100; 041 36-46-225 Fax: 041 36-46-103 
Adres strony internetowej zamawiającego (jeŜeli posiada): www.nfz-kielce.pl 
Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeŜeli dotyczy): 
 
 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO  

 Administracja rządowa centralna                                      Uczelnia publiczna 
 Administracja rządowa terenowa                                      Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego 
 Administracja samorządowa                                             Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 
 Podmiot prawa publicznego                                    Inne (proszę określić): 
 Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa,  

      sąd lub trybunał 
  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1)  OPIS 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

Adaptacja poddasza i wbudowanie dźwigu osobowego w budynku Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego 
Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach przy ul. Jana Pawła II Nr 9   

II.1.2) Rodzaj zamówienia  

 Roboty budowlane                      

Przysługuje odwołanie                  

Nie przysługuje odwołanie            

 Dostawy                                    Usługi                                       
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II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na adaptacji poddasza i wbudowaniu dźwigu osobowego 
w budynku Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach przy 
ul. Jana Pawła II Nr 9.   
Zakres zadania obejmuje: 
Roboty ogólnobudowlane: 

− wyburzenie istniejących posadzek na gruncie pod szyb windy oraz stropów z płyt ŁPS, 
− wzmocnienie istniejącej więźby dachowej, 
− wykonanie nowego pokrycia istniejącej blachy ocynkowanej obróbką pasa podrynnowego, 
− wykonanie nowych ścianek na poddaszu oraz parterze i piętrze o odporności ogniowej EI60 wraz 

z dociepleniem, 
− wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 
− montaŜ dźwigu – platformy z napędem śrubowym, 
− wykonanie nowej klatki schodowej Ŝelbetonowej, 
− wykonanie niezbędnych przemurowań nadproŜy z ich wzmocnieniem oraz murowanie ścian, 
− wykonanie malowania w niezbędnym zakresie, 
− wykonanie nowych podłoŜy oraz posadzek. 

Roboty instalacji sanitarnych: 
- wykonanie i odbiór robót instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, 
- wykonanie wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, w tym:  

• instalacji ppoŜ, 
• instalacji wody zimnej i ciepłej – do celów higieniczno-sanitarnych, kanalizacji sanitarnej, 

- wykonanie instalacji grzewczych, w tym:  
• instalacji c.o. grzejnikowego i instalacji c.t. dla potrzeb wentylacji mechanicznej. 

Roboty instalacji elektrycznych: 
- wykonanie i odbiór robót związanych z instalacją elektryczną, w tym:  

• instalacje elektryczne oświetleniowe, oświetlenia ogólnego i awaryjnego, 
• instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych, ogólnego i zasilania sieci komputerowej, 
• instalacje elektryczne siłowe urządzeń wentylacyjnych, 
• rozbudowę głównej tablicy rozdzielczej budynku, 
• instalacje uziemienia i połączeń wyrównawczych, 
• instalacje dźwigu osobowego, 
• wykonanie badań i pomiarów. 

Roboty instalacji SAP: 
- wykonanie instalacji sygnalizacji alarmu poŜarowego. 

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 

 Słownik główny 

Główny przedmiot 45100000-8    

 
Dodatkowe przedmioty 

45200000-9   
45300000-0 
45400000-1    

II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej    tak       ilość części:  ……  *      nie    

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej     tak      nie  

 

II.2)  CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA  

 
Okres w miesiącach: ……..    lub    dniach: ......................    

lub  data rozpoczęcia   /  /  (dd/mm/rrrr) lub zakończenia  15/12/2008 (dd/mm/rrrr) 
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM   

III.1)  WARUNKI DOTYCZ ĄCE ZAMÓWIENIA  

Informacja na temat wadium (jeŜeli dotyczy) 

Wykonawca składający ofertę winien wnieść wadium w wysokości - 45 000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych).  
Wadium moŜe być wnoszone w: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym; - gwarancjach bankowych; -
- gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
 

III.2) W ARUNKI UDZIAŁU  

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeŜeli dotyczy) oraz  
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 
Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych ( Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zm.).  
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie „spełnia/nie spełnia”. 
Warunki szczegółowe. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią nw. warunki.  
1. Wiedza i doświadczenie oraz potencjał kadrowy 
Wykonawca musi wykazać, Ŝe: 
a) w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeŜeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 robotę budowlaną w czynnym 
obiekcie zabytkowym, o wartości nie mniejszej niŜ 1 000 000 zł brutto, 

b) kierownik budowy posiada stosowne uprawnienia budowlane określone przepisami prawa budowlanego, jak równieŜ 
posiada praktykę na budowie przy zabytkach nieruchomych, bądź posiada uprawnienia do prowadzenia prac w 
obiektach zabytkowych potwierdzone stosownym zaświadczeniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac 
konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a takŜe innych 
działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub 
porzuconych zabytków nieruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579), 

2. Potencjał ekonomiczno-finansowy 
Wykonawca musi wykazać, Ŝe: 

a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę 
nie mniejszą niŜ 500.000,00 zł i który, będzie kontynuował przedmiotowe ubezpieczenie w okresie trwania umowy.  

Oceny spełnienia tych warunków Zamawiający dokona na podstawie n/w dokumentów:  
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu (jeŜeli dotyczy): 
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 
wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Ubezpieczenia Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, Ŝe 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek, lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonywania 
decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

3. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, 
wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

4. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawione nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

5. Wykaz wykonanej, w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej 
w czynnym obiekcie zabytkowym, o wartości nie mniejszej niŜ 1 000 000 zł brutto, z podaniem jej wartości oraz 
daty i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentu potwierdzającego, Ŝe robota ta została wykonana naleŜycie, 

6. Dokument potwierdzający uprawnienia budowlane dla kierownika budowy w odpowiedniej specjalności, niezbędne 
do wykonania prac objętych zamówieniem, 
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7. Zaświadczenia właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla kierownika budowy uprawniającego do 
kierowania robotami wymaganej specjalności w obiektach zabytkowych, bądź zaświadczenia firm zatrudniających 
kierownika budowy, potwierdzającego nazwę i lokalizację obiektu zabytkowego, na którym kierownik budowy 
kierował pracami budowlanymi wymaganej specjalności, czasokres zatrudnienia na tym obiekcie, 

8. Polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów 
o których mowa powyŜej, składa: 

a) dokument, wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, Ŝe nie otwarto 
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, 

b) dokument potwierdzający, Ŝe nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne, albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległości 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

c) dokument potwierdzający, Ŝe nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

d) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, 
której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy wystawione nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje 
się dokumentów, o których mowa powyŜej, zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złoŜone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis 
dotyczący terminów wystawienia stosuje się odpowiednio. 
 
 
SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB  UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia  

Przetarg nieograniczony                                          Przetarg ograniczony            
 

Negocjacje z ogłoszeniem                                         Dialog konkurencyjny                

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  
(przetarg  ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny) 

Liczba wykonawców   
 

IV. 2) K RYTERIA OCENY  OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert  

NajniŜsza cena                                               

lub 

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie           

 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna                             

  tak    adres strony, na której będzie prowadzona:.................... nie  
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IV.3) I NFORMACJE ADMINISTRACYJNE   

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeŜeli dotyczy): 
www.nfz-kielce.pl     
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem  
www.nfz-kielce.pl/oddzial/przetargi 

 
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umoŜliwiaj ący przygotowanie się 
wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu  
(jeŜeli dotyczy):  
                                                                                           

 
IV.3.3)  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili 
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeŜeli zamawiający przewiduje nagrody: 
 
....................................................................................................................................................  

 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert 

Data:                       05/06/2008                          Godzina:  10:00 
 
Miejsce: 
Kancelaria ŚOW NFZ pok. Nr 005 
ul. Jana Pawła II Nr 9; 25-025 Kielce  

IV.3.5) Termin związania ofertą 

Do :  /  /   (dd/mm/rrrr) 
lub okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej 
(jeŜeli dotyczy) 
 
........................................................................................ 

 

                                     

            ZATWIERDZAM 
 

 

                                               

............................................................. 
                                                                                              Podpis kierownika Zamawiającego   
Kielce, dnia 14 maja 2008 r.  
         
 
 
 
Ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeniowej od dnia                         r. do dnia                       r. 
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