
 

OŜarów: Remont budynku Przychodni Zdrowia w miejscowo ści 

Jakubowice.  

Numer ogłoszenia: 63192 - 2010; data zamieszczenia:  08.03.2010 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Spacerowa 10, 27-530 

OŜarów, woj. świętokrzyskie, tel. 15 8611019, faks 15 861109 wew. 110. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Remont budynku Przychodni Zdrowia w 

miejscowości Jakubowice.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest 

remont budynku przychodni zdrowia w miejscowości Jakubowice. 1.Wykonanie docieplenia ścian 

zewnętrznych powyŜej poziomu terenu budynku metodą lekką-mokrą systemu Ceresie ze styropianu 

frezowanego samogasnącego EPS 70-0320 gr 12 cm 2.Ściany zewnętrzne poniŜej poziomu terenu - 

dociepleniem styropianem ekstardowym XPS 500-034 3.Ościerza okien ocieplić płytami styropianowymi 

EPS 70-040 4.Pochylnie dla osób niepełnosprawnych-Trap o konstrukcji stalowej wypełniany kratą Vema 

na fundamencie Ŝelbetowym z dwustronną poręczą. 5.Wymiana częściowa stolarki okiennej i drzwiowej 

drewnianej na PCV z profili pięciokomorowych o współczynniku ciepła V=1,58 W/m2k i szyb V=1,1W/m2k. 

Otwory drzwiowe o szerokościach przystosowanych do osób niepełnosprawnych . Otwory powinny 

posiadać atest PZH. 6.Wykonanie pokrycia dachowego jednowarstwowego z papy zgrzewalnej 

nawierzchniowej wraz z obróbkami blacharskimi z blachy gładkiej nawierzchniowej. 7.Wykonanie posadzek 

i lamperii ścian zmywalnych w pomieszczeniach lekarskich i zabiegowych z płytek posadzkowych 

ceramicznych typu Gres oraz płytek ściennych ceramicznych szkliwowych mocowanych na klej. 8.Chodnik 

do schodów wejściowych oraz podjazdu do inwalidów z kostki brukowej grubości 6 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej oraz obudowę schodów zewnętrznych z płytek schodowych typu Gres.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 
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II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.06.2010. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Wadium nie jest wymagane 

III.2) ZALICZKI  

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

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

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli przepisy 

prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Na potwierdzenie naleŜy złoŜyć: ZłoŜyć oświadczenie na załączonym druku 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Na potwierdzenie naleŜy złoŜyć : wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do 

wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w 

tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem 

dokumentu potwierdzającego, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, jeŜeli wykaŜe, Ŝe wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną w swym zakresie 

obejmującą, remont, budowę, rozbudowę budynku o pow. minimum 150m2 Do pozycji z wykazu 

musi być załączony dokument potwierdzający naleŜyte wykonanie zamówienia. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Na potwierdzenie naleŜy złoŜyć : wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie, wraz z informacjami na temat 

ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia - Potwierdzeniem spełniania warunku będzie 

przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej niŜ; 1 osoby z uprawnieniami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Do oferty naleŜy dołączyć Oświadczenie o posiadaniu 
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wymaganych uprawnień 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Na potwierdzenie naleŜy złoŜyć : ZłoŜyć oświadczenie na załączonym druku JeŜeli wykonawca, 

polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów wymaga się przedłoŜenia informacji, o 

której mowa w pkt. 9.4 dotyczącej tych podmiotów. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale Ŝy 

przedło Ŝyć: 

� wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 

wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe roboty 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 dla wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez 

nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  

� oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  

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

naleŜy przedło Ŝyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

 

III.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
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IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

W przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub 

uzupełniających zostanie pomniejszone wynagrodzenie umowne za roboty zaniechane w oparciu o 

kosztorys ofertowy. Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót. zmiany spowodowane 

warunkami atmosferycznymi w szczególności: - klęski Ŝywiołowe, - warunki atmosferyczne odbiegające od 

typowych dla pory roku , uniemoŜliwiające prowadzenie robót budowlanych Odmienna od przyjętej w 

dokumentacji projektowej kategoria gruntu błędy w dokumentacji mające wpływ na realizację robót; 

wstrzymanie robót przez Zamawiającego; konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w 

dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zmiana postanowień 

umowy na skutek zmian technologicznych, spowodowanych następującymi okolicznościami; Zmiana 

materiałów lub urządzeń o parametrach toŜsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku 

wycofania z rynku materiału lub urządzenia oferowanego Przyjęcie nowszej technologii wykonania 

zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzeniu kosztów wykonania robót lub eksploatacji 

wykonanego przedmiotu umowy. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w § 10 projektu 

umowy 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  www.bip.ozarow.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Urząd Miasta i Gminy 

OŜarów, ul.Stodolna 1, 27-530 OŜarów, pokój nr 31. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  23.03.2010 

godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy OŜarów, ul.Stodolna 1, 27-530 OŜarów, pokój nr 11 

(sekretariat). 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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