
Chełm: Remont schodów wej ściowych oraz wykonanie przył ącza kanalizacji 

burzowej w budynku Przychodni nr 1 Miejskiego Samod zielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie  

Numer ogłoszenia: 73753 - 2010; data zamieszczenia:  01.04.2010 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie , ul. Wołyńska 11, 22-100 

Chełm, woj. lubelskie, tel. 082 5630519, faks 082 5630519. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.mspzoz.metronet.pl 

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 schodów wejściowych oraz wykonanie przyłącza 

kanalizacji burzowej w budynku Przychodni nr 1 Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Chełmie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 

remontu schodów wejściowych zewnętrznych (głównych i bocznych) oraz wykonanie przyłącza kanalizacji burzowej w 

budynku Przychodni nr 1 Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie przy ul. 

Wołyńskiej 11 obejmującego następujące zadania: 1) Zadanie nr 1 - schody zewnętrzne główne: a) rozebranie podstopnic 

i ukośnych fragmentów belek z pozostawieniem poziomych odcinków belek i płyty podestu b) wykonanie ławy 

fundamentowej i wykonanie słupów podpierających oraz belki skrajnej spocznika, c) wykonanie nowego biegu schodów, 

d) obłoŜenie schodów , e) wykonanie nowych balustrad. 2) Zadanie nr 2 - Remont pochylni a) zwęŜenie rozstawu barierek 

pochwytu na podjeździe dla wózków dla osób niepełnosprawnych, b) uzupełnienie ubytków w części betonowej pochylni, 

c) malowanie barierek i elewacji pochylni 3) Zadanie nr 3 - Prace przy skarpie a) umocnienie skarpy kostką trawnikową 

wraz z pracami przygotowawczymi, b) wykonanie trawników 4) Zadanie nr 4 - Kanalizacja burzowa (odwodnienie) a) 

wykopy pod rurociąg kanalizacyjny, b) wykonanie przyłącza do miejskiej sieci odpływowej, c) wykonanie studni 

kanalizacyjnych 5) Zadanie nr 7 - schody zewnętrzne boczne a) rozebranie podstopnic, płyty podestu i całej belki 

wsporczej, b) wykonanie ławy fundamentowej i słupów podpierających bieg schodowy i płytę spocznika, c) wykonanie 

płyty spocznikowej i nowego biegu schodów, d) obłoŜenie schodów , e) wykonanie nowych balustrad. 6) Zadanie nr 7 - 
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uporządkowanie placu budowy i uprzątnięcie terenu;. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.21.51.00-8, 45.23.21.30-2. 

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:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

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 SPEŁNIA NIA TYCH 

WARUNKÓW  

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Wykonawca winien złoŜyć wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem 

wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z 

podaniem inwestora, wartości robót oraz daty i miejsca wykonania, a takŜe wskazania osoby do kontaktu wraz z 

numerem telefonu celem weryfikacji przedstawionych danych. Do kaŜdego zamówienia umieszczonego w 

wykazie naleŜy dołączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe roboty te zostały wykonane naleŜycie. Wykaz powinien 

zawierać co najmniej trzy zamówienia, o wartości nie mniejszej niŜ 100.000 PLN, w tym co najmniej jedno 

zamówienie dotyczące robót instalacyjnych sanitarnych związanych z prowadzeniem prac ziemnych. Ocena 

spełnienia warunku będzie dokonanawedług formuły spełnia/nie spełnia wymagany warunek 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie posiadania własnego potencjału technicznego. W przypadku, gdy 

Wykonawca, realizując przedmiot zamówienia będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Ocena spełnienia warunku 

będzie dokonanawedług formuły spełnia/nie spełnia wymagany warunek 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku dysponowania potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca winien złoŜyć wykaz osób, które będą uczestniczyć 

w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nich czynności. 

PrzedłoŜony wykaz powinien zawierać: co najmniej 2 osoby w tym co najmniej 1 osobę posiadająca 

uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w nieograniczonym zakresie, które 

uprawniają do kierowania robotami budowlanymi, będącą członkiem Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa 

oraz co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń kanalizacyjnych bez graniczeń, które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi, 

będącą członkiem Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa. Do powyŜszego wykazu naleŜy dołączyć 

zaświadczenie z Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa potwierdzającej członkostwo oraz dokument 

stwierdzający, Ŝe osoba posiada wymagane uprawnienia. Ocena spełnienia warunku będzie dokonanawedług 

formuły spełnia/nie spełnia wymagany warunek 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

5. W celu potwierdzenia warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia Wykonawca winien złoŜyć polisę wraz z dowodem jej opłacenia, a w przypadku jej braku 

inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności, co najmniej w okresie wykonywania umowy. Ocena spełnienia warunku będzie 

dokonanawedług formuły spełnia/nie spełnia wymagany warunek 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PO STĘPOWANIU 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  
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� oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  

� opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  

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

przedło Ŝyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

� aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 

ust. 1 pkt 2 ustawy  

� wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał 

innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty 

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

 

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

50 % pracowników stanowi ą 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: 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: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

www.mspzoz.metronet.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Sekretariat MSP ZOZ Chełm pok. 106 

ul. Wołyńska 11, 22-100 Chełm. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  16.04.2010 godzina 10:00, 
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miejsce: Sekretariat MSP ZOZ Chełm pok. 106 ul. Wołyńska 11, 22-100 Chełm. 

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 nieprz yznania 

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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