
Szczecin: wymiana instalacji elektrycznych w budynku głównym 

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie 

Numer ogłoszenia: 146775 - 2013; data zamieszczenia: 18.07.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie , ul. 

Spedytorska 6/7, 70-632 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4624569, faks 091 4624640. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsse.szczecin.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa będąca zakładem opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wymiana instalacji elektrycznych w 

budynku głównym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia 

obejmuje : -Demontaż istniejących instalacji elektrycznych, w tym oświetleniowych tzw. niskiego 

parteru, klatki schodowej, II piętra, gniazd wtyczkowych, opraw oświetleniowych w budynku głównym 

WSSE w Szczecinie przy ul. Spedytorskiej 6/7, -Demontaż wewnętrznych linii zasilających (WLZ-tów) 

dla poszczególnych pięter oraz istniejących tablic rozdzielczych, tj.: niskiego parteru i II piętra, -Montaż 

nowych instalacji elektrycznych, linii zasilających WLZ-tów, tablic rozdzielczych, gniazd wtyczkowych, 

oświetlenia w pomieszczeniach niskiego parteru, klatki schodowej i II piętra. -Montaż oświetlenia 

podstawowego i awaryjnego na niskim parterze w tym nowego sufitu podwieszanego oraz oświetlenia 

na klatce schodowej i w pomieszczeniach II p. Szczegółowy opis prac związanych z przedmiotem 

zamówienia został określony w: -projekcie budowlanym - Załącznik nr 2 do SIWZ -specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót - Załącznik nr 3 do SIWZ -przedmiarze robót - Załącznik nr 4 do 

SIWZ. 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających  

 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień dodatkowych i uzupełniających w trybie art. 67 

pkt. 1 ust. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z 

późniejszymi zmianami) nieprzekraczających 20 % wartości realizowanego zamówienia. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0, 

45.31.12.00-2, 45.42.11.46-9. 

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: Okres w dniach: 90. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesenia wadium 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy , w tym okresie, 

wykonali co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wymianie instalacji 

elektrycznych o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł brutto słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy 

złotych każda. -ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi według formuły spełnia,nie 

spełnia na podstawie: -oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, oraz -informacji zawartych w sporządzonym przez Wykonawcę -Wykazie 

wykonanych robót budowlanych - wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ oraz -

przedstawionych przez Wykonawcę dokumentach potwierdzających należyte wykonanie 

robót budowlanych wymienionych w Wykazie wykonywanych robót budowlanych, w 

przypadku robót budowlanych zakończonych, Wykonawcy mają obowiązek przedstawić 

dokument wystawiony po zakończeniu robót; 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; -ocena spełnienia 

powyższego warunku nastąpi według formuły spełnia,nie spełnia na podstawie 

oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy do realizacji zamówienia wyznaczą: -

kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz legitymujących się 

przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Osoba ta powinna posiadać 

uprawnienia do prowadzenia prac konserwatorskich przy zabytkach nieruchomych zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w 

sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, 

badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011 r. nr 165 poz. 987). 

Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Warunek 

zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę 

wspólną będą spełniać go łącznie. -co najmniej dwoma osobami przewidzianymi do 



realizacji robót posiadające przynajmniej uprawnienia do zajmowania się eksploatacją 

urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku: eksploatacji i dozoru G 1 (Urządzenia, instalacje i 

sieci elektroenergetyczne), oraz co najmniej jedną osobą przewidzianą do realizacji robót 

posiadających przynajmniej uprawnienia elektryczne G1 elektroenergetyka-pomiary; -ocena 

spełnienia powyższego warunku nastąpi według formuły spełnia,nie spełnia na podstawie: -

oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz -informacji 

zawartych w sporządzonym przez Wykonawcę,Wykazie osób, które będą uczestniczyć w 

wykonaniu zamówienia - wzór stanowi Załącznik nr 9 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają środki finansowe 

lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto (słownie: 

dwieście tysięcy złotych). ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi według formuły 

spełnia/nie spełnia, na podstawie: a) oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu oraz b) informacji zawartych w dokumencie potwierdzającym 

posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wymaganej powyżej wysokości; 

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;  

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotam i 

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;  

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  



Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące 

dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, 

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

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

należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

 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;  

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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.wsse.szczecin.pl 



Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzka Stacja 

Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7 70-632 Szczecin. 

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

05.08.2013 godzina 11:00, miejsce: Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie, 

ul. Spedytorska 6 / 7, pokój nr 15,. 

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: nie dotyczy. 

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 

 


