
Ełk: Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej
oraz oświetlania w Szpitalu Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o. w ramach projektu - Wykorzystanie

geotermii do przygotowania ciepłej wody użytkowej i czynnika chłodniczego do central
wentylacyjnych w Szpitalu Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-
mazurskie, tel. 087 621 96 50, faks 087 621 96 33.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.promedica.elk.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o..
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na roboty 
budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej oraz oświetlania w Szpitalu Pro-Medica w Ełku Sp. z 
o.o. w ramach projektu - Wykorzystanie geotermii do przygotowania ciepłej wody użytkowej i czynnika 
chłodniczego do central wentylacyjnych w Szpitalu Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty budowlane 
polegające na wymianie stolarki okiennej oraz oświetlania w Szpitalu Pro-Medicaw Ełku Sp. z o.o. w 
ramach projektu - Wykorzystanie geotermii do przygotowania ciepłej wody użytkowej i czynnika 
chłodniczego do central wentylacyjnych w Szpitalu Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o. 2. Zakres robót obejmuje 
poniższe roboty: CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe CPV 45410000-4 Roboty tynkarskie CPV 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej CPV 45442100-8 Roboty malarskie CPV 45443000-4 
Roboty elewacyjne CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 3. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia określają: a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, b) Dokumentacja projektowa c) 
Przedmiary robót d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
II.1.5)

 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
•

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.13.00-1, 45.41.00.00-4, 45.42.10.00-8, 
45.44.21.00-8, 45.44.30.00-4, 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: 30.09.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM

• Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium: 12 000,00 zł (słownie: 
dwanaście tysięcy zł 00/100 ) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Należy
dołączyć potwierdzenie wpłaty wadium. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku 
następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej 
kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)
gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez 
podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm. ). 5. Wadium 
wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: BGŻ O/Ełk 
74203000451110000001038710 do terminu składania ofert..

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

• Zamawiający nie wprowadza szczególnych warunków w tym zakresie. Należy złożyć 
oświadczenie wymienione w SIWZ rozdziale V pkt. 1 ppkt 1)

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony jeżeli Wykonawca wykonał w okresie 5 lat 

przed dniem wszczęcia postępowania lub wykonuje nadal przynajmniej 1 robotę budowlaną 
odpowiadającą rodzajem (tj. w szczególności robotę budowlaną polegającą na wymianie stolarki 
okiennej której prowadzone były: roboty rozbiórkowe, blacharskie, tynkarskie, instalowanie 
okien, roboty malarskie i roboty elewacyjne) i wartością na kwotę nie mniejszą niż 400 000 zł 
(słownie: czterysta tysięcy złotych) z podaniem jej wartości, przedmiotu i zakresu robót, daty 
wykonania i odbioru, oraz załączenia 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, złożone wg załącznika
nr.8 do SIWZ; Dowodami, o których mowa w powyżej są: poświadczenia, oświadczenie 
Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. W przypadku gdy Zamawiający jest 
podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie robót budowlanych, o którym mowa 
powyżej, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, 
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający nie wprowadza szczególnych warunków w tym zakresie. Należy złożyć 
oświadczenie wymienione w SIWZ rozdziale V pkt. 1 ppkt 1)

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: dysponują uprawnionymi osobami, które będą 
uczestniczyć w kierowaniu robotami budowlanymi: a) jedną osobą posiadającą uprawnienia 
budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie 
kierowania budową lub robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej b) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania budową lub robotami budowlanymi 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych. 2. Oraz oświadczy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający nie wprowadza szczególnych warunków w tym zakresie. Należy złożyć 
oświadczenie wymienione w SIWZ rozdziale V pkt. 1 ppkt 1)

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;

• określenie  robót  budowlanych,  których dotyczy  obowiązek  wskazania  przez  wykonawcę w
wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych
lub  wykonanych  nienależycie
Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony jeżeli Wykonawca wykonał w okresie 5
lat  przed  dniem  wszczęcia  postępowania  lub  wykonuje  nadal  przynajmniej  1  robotę
budowlaną  odpowiadającą  rodzajem (tj.  w szczególności  robotę  budowlaną  polegającą  na
wymianie  stolarki  okiennej  której  prowadzone  były:  roboty  rozbiórkowe,  blacharskie,
tynkarskie, instalowanie okien, roboty malarskie i roboty elewacyjne) i wartością na kwotę nie
mniejszą  niż  400  000  zł  (słownie:  czterysta  tysięcy  złotych)  z  podaniem  jej  wartości,
przedmiotu i zakresu robót, daty wykonania i odbioru, oraz załączenia 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, złożone wg załącznika nr.8 do SIWZ;Dowodami, o których mowa w powyżej są:
poświadczenia, oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. W



przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie
robót budowlanych, o którym mowa powyżej, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie
ma obowiązku przedkładania  dowodów,  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;

• aktualne  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  potwierdzające,  że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego 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  Społecznych  lub  Kasy
Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  wykonawca  nie  zalega  z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące  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 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;

• 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 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;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oświadczenie, w którym Wykonawca potwierdza, że jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia, w 
którym upływa termin składania ofert. b) Uzupełniony formularze : 1. Załącznik nr 1: projekt umowy 2. 
Załącznik nr 2: oświadczenia 3. Załącznik nr 3: oświadczenie bhp 4. Załącznik nr 6: Wzór formularza 
oferty 5. Załącznik nr 7: Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 6. Załącznik nr
8: Wykaz robot budowlanych
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 zamówienia:

• 1. Cena - 95
• 2. Okres gwarancji - 5

IV.2.2)



 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

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
Strony dopuszczają zmianę treści niniejszej umowy, w trybie i na zasadach określonych w art. 144 ust.1 
ustawy PZP, w następujących przypadkach: a) przedłużenia terminu zakończenia realizacji przedmiotu 
zamówienia, ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację robót, 
(długotrwałych, obfitych opadów deszczu lub śniegu, niskich temperatur w dzień i w nocy). b) 
przedłużenia terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, ze względu na działania siły wyższej, 
uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie. c) zmian wynikających z 
konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż 
wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia; 
( ich wprowadzenie wymaga każdorazowego uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego i pisemnej
zgody Zamawiającego). d) zmiany podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu - w przypadku akceptacji przez Zamawiającego wskazanego innego 
podwykonawcy po wykazaniu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy 
wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnego aneksu.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.promedica.elk.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Pro- Medica w Ełku 
Sp. z o. o. ul. Baranki 24, 19-300 Ełk, pokój 027/A..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 20.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Pro-Medica w Ełku Sp. z o. o.;ul. Baranki 24; 19-300 Ełk 
;Sekretariat pokój 504; V piętro.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków
Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia jest współfinansowany z Programu Operacyjnego PL04 
Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 - nr projektu 1549/2015.
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

Data publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych: 03.06.2016r.


