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ZDT.2310.2.2018 

 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ 

 

1. Nazwa zamówienia: 

Wykonanie  5-letniego  okresowego przeglądu obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i 
Chorób Płuc w Olsztynie zgodnie z art. 62 ust.1 pkt.  2) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. 
(Dz.U. 2017 poz. 1332 ze zm.)  

2. Nazwa Zamawiającego: 

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc 
Ul. Jagiellońska 78 
10-357 Olsztyn 

3. Rodzaj usług: 

710 00000-8  usługi architektoniczne , budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
71356100-9 – usługi kontroli technicznej  
71356000-8 - usługi techniczne 
71700000-5 - usługi nadzoru i kontroli 

4.  Adres obiektu, w którym będą realizowane prace: 
 

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc (dalej w skrócie SPZGiChP) 
Ul. Jagiellońska 78 
10-357 Olsztyn 
Działki: 25/2; 25/3; 25/4; 27/3; 
 

5. Spis zawartości: 

I. Szczegółowy  opis  przedmiotu zamówienia; 
II. Opis stanu istniejącego nieruchomości i mediów; 
III. Warunki udziału w postępowaniu; 
IV. Kryterium oceny ofert; 
V. Termin wykonania zamówienia; 
VI. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy: 
VII.  Informacje dodatkowe; 
VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. 

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 5-letniego przeglądu stanu technicznego i przydatności do 

użytkowania obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, ich 

estetyki oraz ich otoczenia oraz wykonania  badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie 

stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji 

przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Przeglądom podlegają następujące obiekty: 

a) budynek szpitala : 

- bryła główna szpitala - bryła A 

- skrzydło prawe - Bryła B 

- skrzydło lewe - bryła C 

- izba przyjęć z zapleczem diagnostycznym (RTG, USG, Tomografii komputerowej) - Łącznik  bryły A i 
E 

- budynek przychodni specjalistycznej - bryła E 

b) budynek administracyjno - mieszkalny - bryła D 

Lokalizacja obiektów zaznaczona jest na załączonym planie sytuacyjnym. 
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Uwaga: budynek szpitala (składający się z kilku brył) podlega  kontroli  okresowej w zakresie, o którym 
mowa w  art. 62 ust. 1 pkt 3)  ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2017 poz. 1332 ze zm.), 
tj.  co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków 
o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni 
dachu przekraczającej 1000 m2 

II. Opis stanu istniejącego nieruchomości i mediów 

1. Budynek główny – bryła A, obiekt wybudowany na początku ubiegłego stulecia w technologii 
tradycyjnej na osi wschód – zachód, w układzie konstrukcyjnym podłużnym. Ściany konstrukcyjne 
stanowią ściany zewnętrzne oraz ściany podłużne przy korytarzach. Jest to obiekt asymetryczny , 
jedno , trzy i czterokondygnacyjny z wielospadowym dachem typu mansardowego, krytym 
dachówką. W środkowej części budynek zwieńczony jest wieżyczką z zegarem. Fundamenty - 
wykonane z cegły ceramicznej pełnej oraz betonu. Piwnice znajdują się w środkowej części budynku 
od strony północnej i mieszczą się w nich magazyny, pomieszczenia administracyjne i techniczne. 
Ściany zewnętrzne piwnic grubości 64 cm, wewnętrzne grubości 25, 38 i 51 cm. Posadzki betonowe 
lub terakotowe na podłożu z gruzobetonu. Ściany nośne - wykonane z cegły ceramicznej pełnej. 
Grubość murów w zależności od kondygnacji 38, 51 lub 64 cm. Mury otynkowane. Ściany działowe - z 
cegły grubości 6, 12. 25 cm. Stropy - nad piwnicami typu Kleina, między piętrami - żelbetowe,  
gęstożebrowe z pustakami ceramicznymi, na poddaszu - drewniany ze ślepym poddaszem i 
podsufitką. Dach - konstrukcji drewnianej o ustroju płatwiowo-kleszczowym. Połacie dachowe pokryte 
są dachówką ceramiczną. 
Obiekt 4 kondygnacyjny. Piwnica pod częścią budynku. Dostęp na poszczególne kondygnacje za 
pomocą 3 klatek schodowych / boczna i główna klatka schodowa (wpisana do rejestru zabytków)  
oraz windy.  Dostęp dla niepełnosprawnych – 2 windy szpitalne  zlokalizowane w lewej części budynku 
komunikujące tę  bryłę i bryłę C budynku.  

Funkcja:  

- piwnica: serwerownia, archiwum zakładowe, sprężarkownia gazów medycznych; 

- Parter, I i II piętro - oddziały łóżkowe; 

- Poddasze użytkowe - administracja/apteka szpitalna 

Skrzydło północno - zachodnie budynku stanowi parterowa bryła z multimedialną salą konferencyjną 
oraz poddaszem z pomieszczeniami stanowiącymi zaplecze statystyki medycznej.  
Uwaga: obiekt jest pod ochroną konserwatora zabytków, ale nie jest wpisany do rejestru zabytków. 

Do rejestru zabytków jest jedynie wpisana środkowa klatka schodowa z zabytkowymi stalowymi 

schodami. 

2.  Skrzydło prawe, zachodnie – bryła B – obiekt dobudowany w latach 80-tych ubiegłego wieku 
do budynku głównego. Jest to obiekt czterokondygnacyjny. 3 kondygnacje naziemne i jedna 
podziemna. Wykonany na planie prostokąta o wymiarach około 46,0 x 12,6 m i wysokości około 
11,0 m w technologii tradycyjno- uprzemysłowionej o poprzecznym układzie ścian nośnych. 
Fundamenty – żelbetowe. Ściany zewnętrzne - osłonowe murowane z cegły i bloczków grubości 
38 cm tynkowane. Ściany działowe murowane. Stropy - z elementów prefabrykowanych i 
żelbetowych. Stropodach - płaski z płyt żelbetowych opartych na ściankach ażurowych, pokryty 
papa asfaltową. Posadzki -pokryte wykładziną, terakotą lub lastriko - w zależności od 
przeznaczenia pomieszczeń. Schody - żelbetowe, wylewane na mokro. Stolarka nietypowa, 
drewniana, częściowo wymieniona na plastikową i aluminiową. Dostęp na poszczególne 
kondygnacje za pomocą 2 klatek schodowych znajdujących się przy szczytowych ścianach 
budynku. Schody - żelbetowe, wylewane na mokro. 

Na poszczególnych kondygnacjach znajdują się: 

-  piwnica – archiwum i pomieszczenia socjalne oddziału gruźlicy; 

- parter – oddział gruźlicy prątkującej,  

- I piętro – kondygnacja obecnie w przebudowie wraz z klatka schodową (łączącą bryły B i A) - roboty 

budowlane realizowane do końca 2018 roku; 

- II piętro – pomieszczenia medycznego laboratorium diagnostycznego 

Na dachu bryły B zamontowana centrala wentylacyjna. 
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3. Skrzydło lewe, wschodnie – bryła C – obiekt dobudowany w latach 70-80-tych do budynku głównego. Jest to 
obiekt trzykondygnacyjny , niepodpiwniczony  wykonany na planie prostokąta o wymiarach 43,5 x 12,6 m i 
wysokości 11,0 m w technologii tradycyjno-uprzemysłowionej o poprzecznym układzie ścian nośnych. 
Fundamenty – żelbetowe. Ściany zewnętrzne - osłonowe murowane z cegły i bloczków grubości 38 cm  
tynkowane. Ściany działowe murowane. Stropy z elementów prefabrykowanych i żelbetowych. Stropodach 
– płaski z płyt żelbetowych opartych na ścianach ażurowych, pokrytych papą asfaltową. Dostęp na 
poszczególne kondygnacje za pomocą 2 klatek schodowych znajdujących się przy szczytowych ścianach 
budynku oraz 2 wind szpitalnych dobudowanych w latach 2006-2008 na styku brył C i A. Schody - żelbetowe, 
wylewane na mokro. Na poszczególnych kondygnacjach powtarzalny układ pomieszczeń. Mieszczą się tu w 
układzie korytarzowym:  sale chorych, gabinety, magazynki, dyżurki i świetlice (na I piętrze zamiast świetlicy 
znajduje się kaplica).  

4. Łącznik  bryły A i E – obiekt parterowy, niepodpiwniczony –, budynek zbudowany na planie zbliżonym do 
kwadratu z fundamentami z cegły ceramicznej i betonu , ścianami z cegły ceramicznej grubości 38 cm , 
stropodachem typu Akermana ocieplonym supremą i  krytym papą.  

5. Budynek przychodni specjalistycznej – bryła E - wybudowany na północ od bryły głównej budynku. 
Połączony obiektem parterowym, w którym znajduje się izba przyjęć.  Jest  to obiekt całkowicie 
podpiwniczony , z trzema kondygnacjami naziemnymi z fundamentami z cegły ceramicznej , ścianami 
konstrukcyjnymi z cegły pełnej grubości 55 cm, czterospadowym dachem typu mansardowego krytym 
dachówką oraz stropem nad piwnicami typu Kleina i między kondygnacjami typu Akermana. Obiekt został  
całkowicie przebudowany w latach 2010/2016; 

6. Budynek administracyjno-mieszkalny – bryła D  jest obiektem  wolnostojącym typu willowego zbudowanym 
na planie zbliżonym do rozczłonkowanego kwadratu. Budynek poddawany licznym przebudowom i 
dobudowom dostosowującym jego bryłę do aktualnych potrzeb, obecnie wykorzystywanym na cele 
administracyjne. Znajduje się przy głównym wjeździe na teren szpitala na północny-zachód od budynku 
głównego. Budynek składa się z dwóch i trzech kondygnacji nadziemnych / w przybudówce - jednej /oraz 
jednej piwnicznej. 

Od 2005 roku szpital był systematycznie dostosowywany do obowiązujących przepisów i standardów. W bryłach A i C 
budynku dokonano w latach 2005 – 2010 wewnętrznej przebudowy. Bryła B budynku została przebudowana w części 
piwnicy, parteru i  II piętra. Bryła E (przychodnia) została przebudowana w latach 2011-2016.  

Wszystkie obiekty zostały docieplone (styropian gr. 14 cm, stropodachy wentylowane – 15 cm wełny mineralnej, 
stropodachy niewentylowane – 16 cm styropianu. Zostało wymienione pokrycie dachu oraz stolarka okienna. 
Wymieniono instalację grzewczą centralnego ogrzewania oraz instalację ciepłej wody użytkowej.  

Zaopatrzenie w media: 

- energia elektryczna – budynek trafostacji. Moc przyłączeniowa wynosi 130 kW, Szpital posiada agregat prądotwórczy 
o mocy 170 kW;   

-  woda – przyłącze wody z sieci miejskiej znajduje się w hydroforni. Przyłącze fi 100.  Szpital posiada i korzysta z własnego 
ujęcia  wody.  

- kanalizacja sanitarna – ścieki ze szpitala odprowadzone są do sieci miejskiej. Szpital posiada na swoim  terenie 
neutralizator ścieków.  

- c.o. – instalacja c.o. w całym obiekcie szpitalnym została zmodernizowana w okresie ostatnich 10 lat. Kotłownia 
pracuje w układzie: - kotłów gazowych – 2 x 650 kW, oraz kotłowni na zrębkę drzewną o mocy 840 kW. 

- wentylacja mechaniczna i klimatyzacja -  wentylację mechaniczna posiadają bryły: E , częściowo - bryła A 
(poddasze użytkowe -Apteka szpitalna), bryła B- laboratorium diagnostyczne (II piętro)  i pomieszczenia piwnicy; 

- gazy medyczne – szpital wyposażony jest w gazy medyczne: tlen, próżnię. Brak zasilania brył C i I piętra bryły B ;  
Centralna sprężarkownia znajduje się w piwnicy bryły A budynku. Lokalizacja – załącznik nr 6. 

- Instalacje komputerowe (siec) – do potrzeb systemu sieci wewnętrznej szpitala  – sieć strukturalna LAN –aktualnie 
szpital posiada okablowanie kat. 6 A.  Serwerownia w pom. piwnicy bryły A budynku– załącznik nr 6; Należy uwzględnić 
połączenie rozbudowywanego obiektu za pomocą światłowodu.  

- Instalacje telefoniczna – konieczność zaprojektowania rozbudowy przyłącza telefonicznego. Obecne przyłącze  
znajduje się w piwnicy bryły A budynku – załącznik nr 6. 
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Lokalizacja w/w na załączonym planie sytuacyjnym.  

III. Warunki udziału w postępowaniu:  

Oferenci ubiegający się o zamówienie muszą spełniać warunki dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień i 

zdolności technicznej lub zawodowej w realizacji usług tożsamych z przedmiotem niniejszego zamówienia.  

Na potwierdzenie powyższego warunku oferent załączy wykaz osób skierowanych do realizacji przedmiotu 

zamówienia spełniających  wymagania ustawy Prawo budowlane. 

IV. Kryterium oceny ofert  
Cena - 100%  

Cena ofertowa obejmować powinna wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną. 

V. Termin wykonania zamówienia:  
1. Termin realizacji : do 30.06.2018 roku  
VI. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy:  
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 
wystawionego nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
2. Sporządzony przez oferenta według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia, formularz ofertowy.  
3. Sporządzony przez oferenta według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 wykaz osób skierowanych do realizacji 
przedmiotu zamówienia.  
VII. Informacje dodatkowe:  
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia prowadzonego postępowania bez podania przyczyny.  
VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:  

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest: Jolanta Grabińska – Z-ca 

Dyrektora ds. Technicznych, tel. 0 89/532-29-01. 

Oferent musi przygotować i podpisać Ofertę w wersji papierowej, opatrzoną dopiskiem „ Oferta – dotyczy: Oferta na 

wykonanie 5-letniego przeglądu budowlanego ( ZDT.2310.2.2018)”. 

Ofertę należy dostarczyć (osobiście, pocztą, przesyłką kurierską) w podpisanej kopercie na adres Zamawiającego, nie 

później niż do dnia  5.06.2018   r.  do godz. 12.00 na adres: 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc  

Ul. Jagiellońska 78 

10 – 357 Olsztyn  

(Sekretariat)  

        

VIII. Załączniki:  

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy; 

2. Załącznik nr 2 – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia; 

3.  Załącznik nr 3 – Projekt umowy;  

4. Plan sytuacyjny obiektów; 

5. Wykaz obiektów z nr działek i powierzchnią użytkową; 

        Z-ca Dyrektora  

        Ds. Technicznych 

                Jolanta Grabińska 


