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ZDT.2310.2.2019 

 
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. 2019 poz. 1186 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/budynki: 

a)  hydroforni; 

b)  tlenowni; 

c)  kotłowni wraz z pomieszczeniem gospodarczym; 

d)  magazyny gospodarcze i budynek warsztatów; 

e) mieszkalny; 

f) warsztat; 

g) magazyn; 

h) trafostacji 

i) agregatu prądotwórczego; 

j) neutralizacji ścieków; 

Szczegółowe dane w/w wymienionych obiektów oraz ich lokalizacja  określona jest w załączniku nr 4. 

II. Opis stanu istniejącego nieruchomości i mediów 
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1. Budynek hydroforni (oznacz. 25;3), powierzchnia użytkowa 59.30 m2. Budynek parterowy, niepodpiwniczony. 
Posadowiony na ławach żelbetowych. Ściany konstrukcyjne: fundamentowe - betonowe, nadziemne - cegła 
pełna; Stropodach - betonowy, pokrycie papą termozgrzewalną. Budynek zaizolowany termicznie (styropian) z 
wyprawą tynkarką. Stolarka okienna -pcv, drzwiowa - stalowa; Instalacje: elektryczne (gniazdowe, oświetleniowe), 
odgromowa, wod-kan, c.o. Posadzka betonowa. 
Funkcja:  budynek hydroforni szpitala, przebudowany na cele hydroforni w 2014 roku. 

2. Budynek tlenowni (oznacz. 25.6) - powierzchnia zabudowy - ok. 30 m2, powierzchnia użytkowa -11 m2. 
Budynek parterowy, niepodpiwniczony, posadowiony na ławach. Ściany zewnętrzne - cegła pełna, izolacja 
termiczna - styropian z wyprawa tynkarską; Stropodach jednospadowy, kryty papą termozgrzewalną. 
Wyposażony w instalacje elektryczną (oświetleniowa i gniazdowa), instalacje tlenową, instalacje odgromową, 
c.o. Posadzka betonowa; 
Funkcja: miejsce składowania butli gazów medycznych; 
 

3. Budynek kotłowni (oznacz. 25;5) - powierzchnia zabudowy - ok. 260 m2, powierzchnia użytkowa - ok. 230 m2. 
Budynek parterowy, niepodpiwniczony, posadowiony na ławach betonowych, ściany murowane- cegła 
pełna z izolacją termiczna styropianem wraz z wyprawą tynkarką. Stropodach kryty papą termozgrzewalną. 
Na dachu zlokalizowane kolektory słoneczne). Brama segmentowa, drzwi stalowe; Komin stalowy fi 300, 
obmurowany cegła pełną; Instalacje: elektryczna, (gniazdowa, w tym gniazda siłowe, oświetleniowa), wod- 
kan, c.o., instalacja odgromowa. Posadzka betonowa; 
Funkcja: skład opału, kotłownia, odpady medyczne; 
 

4. Budynek magazyny gospodarcze - warsztatów (oznacz. 25;9) -  powierzchnia zabudowy: 160 m2, 
powierzchnia użytkowa - 145 m2. Budynek parterowy, niepodpiwniczony. Ściany - w części zachodniej  
szkieletowe, w części środkowej szachulcowe z wypełnieniem cegłą ceramiczną, strona wschodnia - cegła 
ceramiczna; Okna drewniane jednoramowe, posadzka betonowa. Instalacje elektryczne (oświetleniowe, 
gniazdowe), wod-kan, c.o., instalacja odgromowa. Częśc warsztatu (część przy budynku mieszkalnym o pow. 
ok. 60 m2 ) jest w chwili obecnej wewnętrznie przebudowywana. W związku z powyższym przeglądowy 
poddana zostanie część magazynowa o pow. ok. 100 m2.  
Przegląd w zakresie  instalacji odgromowej na całym dachu. 
Funkcja; magazynowa; 

5. Budynek mieszkalny  (oznacz. 25;10) - powierzchnia zabudowy - 60 m2, powierzchnia użytkowa - 112 m2. 
Budynek II kondygnacyjny, wykonany w technologii tradycyjnej - murowany. Stropodach kryty papą 
termozgrzewalną. Budynek docieplony z wyprawa tynkarską. Stolarka okienna - pcv. Instalacje - elektryczne 
(oświetleniowa, gniazdowa), odgromowa, wod-kan, c.o. 
Funkcja: mieszkalna-  

6. Budynek warsztat (oznacz. 25;15) oraz budynek magazyn (oznacz. 25.16) - powierzchnia zabudowy - 170 m2 
pow. użytkowa - 160 m2. Budynek jednokondygnacyjny, murowany, kryty stropodachem z papą 
termozgrzewalną. Instalacje elektryczne - gniazdowe, oświetleniowe, odgromowe Posadzka betonowa; 
Funkcja: warsztat, magazyny. 

7. Budynek neutralizacji ścieków (oznacz. 27/1;1) - powierzchnia zabudowy 33 m2, powierzchnia użytkowa - 
22,40 m2. Budynek parterowy, ściany konstrukcyjne z cegły pełnej wap.-piaskowej gr. 38 cm, dach z płyt 
prefabrykowanych, kryty papą. Posadzka betonowa. Instalacje elektryczne (gniazdowe, oświetleniowa), 
wod-kan,  
Funkcja: system odprowadzenia ścieków. 

8. Budynek agregatu prądotwórczego (oznacz. 25;12) - powierzchnia zabudowy 58 m2, powierzchnia użytkowa 
- 30 m2; Budynek parterowy, stropodach jednospadowych kryty papą; Instalacje odgromowe, instalacja 
elektryczna (oświetleniowa). 

9. Budynek trafostacji  (oznacz.25.11) - powierzchnia zabudowy 26 m2, powierzchnia użytkowa 22 m2. Budynek 
parterowy, murowany, stropodach jednospadowy kryty papą. Instalacje odgromowa, oświetleniowa. 
  

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.  
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- 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. 

- gazy medyczne – szpital wyposażony jest w gazy medyczne: tlen, próżnię. Centralna sprężarkownia znajduje się w 
piwnicy bryły A budynku.  

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 : 45 dni od daty podpisania umowy.  
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.2310.2.2019)”. 

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

później niż do dnia  3.09.2019   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 wraz z wykazem  obiektów z nr działek i powierzchnią użytkową; 
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        Z-ca Dyrektora  

        Ds. Technicznych 

                Jolanta Grabińska 


