Opole: Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w zakresie
przebudowy ośmiokondygnacyjnego budynku (Dom Studenta) oraz
dwukondygnacyjnego budynku (Szkoła Pielęgniarek) Państwowej
Medycznej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Opolu (nr sprawy: OPZ381-3/08)
Numer ogłoszenia: 56445 - 2008; data zamieszczenia: 19.03.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Medyczna WyŜsza Szkoła Zawodowa w Opolu, ul. Katowicka 68,
45-060 Opole, woj. opolskie, tel. 077 4423524, 4423520, fax 077 4423517.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wsm.opole.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na roboty
budowlane w zakresie przebudowy ośmiokondygnacyjnego budynku (Dom Studenta) oraz
dwukondygnacyjnego budynku (Szkoła Pielęgniarek) Państwowej Medycznej WyŜszej Szkoły
Zawodowej w Opolu (nr sprawy: OPZ-381-3/08).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia
są roboty budowlane (przebudowa) połączonych ze sobą przejściem budynku Domu Studenta (tj.
budynek 8 - kondygnacyjny) i budynku Szkoła pielęgniarek (tj. budynek 2 - kondygnacyjny),
polegające na zadaniu: a).Przebudowa obiektu budynek 8-kondygnacyjny. - Wyjście ewakuacyjne
modernizacja - wg dokumentacji zamiennej ze ścianą i podestami wyjściowymi. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia stanowi: opis zakresu robót z ksiąŜki przedmiaru robót będącego
załącznikiem nr 5 do SIWZ oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jako załącznik nr 6
do SIWZ a takŜe projekt budowlano - wykonawczy jako załącznik nr 7 do SIWZ; b).Przebudowa
obiektu budynek 8-kondygnacyjny. - Instalacja hydrantowa ppoŜ. Szczegółowy opis zamówienia
stanowi: opis zakresu robót z ksiąŜki przedmiaru robót będącego załącznikiem nr 8 do SIWZ oraz
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jako załącznik nr 9 do SIWZ a takŜe projekt
budowlano - wykonawczy jako załącznik nr 10 do SIWZ; c).Przebudowa obiektu budynek 8 kondygnacyjny. - PrzeciwpoŜarowy wyłącznik prądu Modernizacja posadzek korytarzy. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia stanowi: opis zakresu robót z ksiąŜki przedmiaru robót jako załącznik nr
11 do SIWZ oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót będącego załącznikiem nr 12 do
SIWZ a takŜe projekt budowlano - wykonawczy jako załącznik nr 13 do SIWZ; d).Przebudowa obiektu
budynek 8 - kondygnacyjny. - Podział budynku na strefy ppoŜ. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia stanowi: opis zakresu robót z ksiąŜki przedmiaru robót będącego załącznikiem nr 14 do
SIWZ oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jako załącznik nr 15 do SIWZ a takŜe
projekt budowlano - wykonawczy jako załącznik nr 16 do SIWZ; e).Przebudowa obiektu budynek 2 -

kondygnacyjny. - Instalacja hydrantowa ppoŜ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: opis
zakresu robót z ksiąŜki przedmiaru robót będącego załącznikiem nr 17 do SIWZ oraz Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót jako załącznik nr 18 do SIWZ a takŜe projekt budowlano wykonawczy jako załącznik nr 19 do SIWZ.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.27.00-8, 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0,
45.32.00.00-6, 45.32.10.00-3, 45.32.40.00-4, 45.33.00.00-9, 45.33.20.00-3, 45.33.22.00-5,
45.33.23.00-6, 45.33.24.00-7, 45.40.00.00-1, 45.40.00.00-6, 45.45.30.00-7, 45.31.10.00-0,
45.21.44.00-4.
II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.08.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
•

Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
•

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków: I).Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia moŜe ubiegać
się Wykonawca, który: 1).Oświadczy, Ŝe spełnia warunki określone w art.22 ust.1 pkt 2 - 4
ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2).Dla potwierdzenia złoŜonego oświadczenia wykaŜe, iŜ
posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
tzn. jako wykonawca lub podwykonawca, wykaŜe, iŜ w okresie ostatnich 5 lat a jeŜeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował,: a).dla składanej oferty
częściowej nr I, - co najmniej jedno zamówienie które przekroczyło wartość 50.000,00 PLN z
podatkiem VAT, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot
zamówienia (tj. roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych), potwierdzone kopią
protokołu końcowego odbioru robót lub referencjami; b).dla składanej oferty częściowej nr II, - co
najmniej jedno zamówienie które przekroczyło wartość 70.000,00 PLN z podatkiem VAT
odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (tj.
roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych), potwierdzone kopią protokołu końcowego
odbioru robót lub referencjami; c).dla składanej oferty częściowej nr III, - co najmniej jedno
zamówienie które przekroczyło wartość 150.000,00 PLN z podatkiem VAT lub dwa zamówienia z
których kaŜde przekroczyło wartość 100.000,00 PLN z podatkiem VAT, odpowiadające swoim
rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (tj. roboty budowlane w
zakresie obiektów budowlanych), potwierdzone kopią protokołu końcowego odbioru robót lub
referencjami. 3).Dla potwierdzenia, iŜ nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych, przedstawi wraz z ofertą dokumenty określone w pkt. I lit.b pola
[Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeŜeli dotyczy)]. II).Ocena
spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie
spełnia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w punkcie nr I pola
[Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeŜeli dotyczy)]. Z treści

wymaganych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iŜ w/w warunki
wykonawca spełnił. III).Przy ocenie spełniania warunków udziału w postępowaniu przez
wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia: 1).W odniesieniu do wymagań
postawionych przez Zamawiającego w pkt. I.1 pola [Opis warunków udziału w postępowaniu (z
uwzględnieniem ich znaczenia, jeŜeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków], a).oświadczenie z art. 22 ust.1 pkt.2-3 ustawy PZP moŜe być złoŜone łącznie
przez wszystkich uczestników wspólnie ubiegających się o zamówienie. b).oświadczenie z art. 22
ust.1 pkt. 4 PZP musi być złoŜone oddzielnie przez kaŜdego z wykonawców wspólnie
ubiegającego się o udzielnie zamówienia. 2).W odniesieniu do wymagań postawionych przez
Zamawiającego w pkt. I.2 pola [Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich
znaczenia, jeŜeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków], to
dokumenty określone w pkt.I lit c pola [Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają
dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeŜeli
dotyczy)], mogą być złoŜone wspólnie przez wszystkich uczestników wspólnie ubiegających się o
zamówienie,. - Badanie warunków spełniania w przypadku pkt.I.2 pola [Opis warunków udziału w
postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeŜeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków]będą badane łącznie dla całej grupy wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. 3).W odniesieniu do wymagań postawionych przez
Zamawiającego w pkt. I.3 pola [Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich
znaczenia, jeŜeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków],
kaŜdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia musi oddzielnie złoŜyć
dokumenty określone w pkt.I lit b pola [Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają
dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeŜeli
dotyczy)], wykazując nimi, iŜ nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt. 1-9 ustawy
•

Prawo Zamówień Publicznych.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I).Wymagane dokumenty od
wykonawcy: a).dla spełnienia wymogów z pkt.I.1 pola [Opis warunków udziału w postępowaniu (z
uwzględnieniem ich znaczenia, jeŜeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków], wykonawca złoŜy oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w
art.22 ust. l ustawy Prawo Zamówień Publicznych (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
SIWZ); b).dla spełnienia wymogów z pkt.I.3 pola [Opis warunków udziału w postępowaniu (z
uwzględnieniem ich znaczenia, jeŜeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków], wykonawca dostarczy aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ogłoszenia do ewidencji działalności; gospodarczej,
wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c).dla
spełnienia wymogów z pkt.I.2 pola [Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem
ich znaczenia, jeŜeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków],
- wykonawca dostarczy wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat
przed dniem wszczęcia postępowania o udzielnie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - to w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością
robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i
miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty te zostały
wykonane naleŜycie. - Wykaz winien posiadać dane uwzględnione w załączniku nr 4 do SIWZ;
d).jeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt.I lit.b pola [Informacja o oświadczeniach i
dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu (jeŜeli dotyczy)], - stosuje się dokumenty określone §2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od

wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. (Dz. U. 2006 r., Nr 87,
poz.605).

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) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.wsm.opole.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Państwowa
Medyczna WyŜsza Szkoła Zawodowa w Opolu, ul. Katowicka 68, pokój 102, I piętro..
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umoŜliwiający
przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o
sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy
IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu
konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeŜeli
zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
10.04.2008 godzina 10:00, miejsce: Państwowa Medyczna WyŜsza Szkoła Zawodowa w Opolu, ul.
Katowicka 68, pokój 102, I piętro.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków
Unii Europejskiej: nie dotyczy

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: roboty budowlane w zakresie przebudowy ośmiokondygnacyjnego budynku
Dom Studenta.
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa obiektu
budynek 8-kondygnacyjny. - Wyjście ewakuacyjne modernizacja - wg dokumentacji zamiennej ze
ścianą i podestami wyjściowymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: opis
zakresu robót z ksiąŜki przedmiaru robót będącego załącznikiem nr 5 do SIWZ oraz Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót jako załącznik nr 6 do SIWZ a takŜe projekt budowlano -

•

wykonawczy jako załącznik nr 7 do SIWZ..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.27.00-8, 45.21.44.00-4.

•
•

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.08.2008.
4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: roboty budowlane w zakresie przebudowy ośmiokondygnacyjnego budynku
Dom Studenta oraz dwukondygnacyjnego budynku Szkoła Pielęgniarek.
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa obiektu
budynek 8-kondygnacyjny. - Instalacja hydrantowa ppoŜ. Szczegółowy opis zamówienia stanowi:

opis zakresu robót z ksiąŜki przedmiaru robót będącego załącznikiem nr 8 do SIWZ oraz
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jako załącznik nr 9 do SIWZ a takŜe projekt
budowlano - wykonawczy jako załącznik nr 10 do SIWZ. Przebudowa obiektu budynek 2 kondygnacyjny. - Instalacja hydrantowa ppoŜ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
stanowi: opis zakresu robót z ksiąŜki przedmiaru robót będącego załącznikiem nr 17 do SIWZ
oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jako załącznik nr 18 do SIWZ a takŜe
•

projekt budowlano - wykonawczy jako załącznik nr 19 do SIWZ..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.27.00-8, 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0,
45.32.00.00-6, 45.32.10.00-3, 45.32.40.00-4, 45.33.00.00-9, 45.33.20.00-3, 45.33.22.00-5,

•
•

45.33.23.00-6, 45.33.24.00-7, 45.40.00.00-1, 45.45.00.00-6, 45.45.30.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.08.2008.
4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: roboty budowlane w zakresie przebudowy ośmiokondygnacyjnego budynku
Dom Studenta.
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa obiektu
budynek 8 - kondygnacyjny. - PrzeciwpoŜarowy wyłącznik prądu Modernizacja posadzek
korytarzy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: opis zakresu robót z ksiąŜki
przedmiaru robót jako załącznik nr 11 do SIWZ oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robót będącego załącznikiem nr 12 do SIWZ a takŜe projekt budowlano - wykonawczy jako
załącznik nr 13 do SIWZ. Przebudowa obiektu budynek 8 - kondygnacyjny. - Podział budynku na
strefy ppoŜ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: opis zakresu robót z ksiąŜki
przedmiaru robót będącego załącznikiem nr 14 do SIWZ oraz Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót jako załącznik nr 15 do SIWZ a takŜe projekt budowlano - wykonawczy

•

jako załącznik nr 16 do SIWZ..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.27.00-8, 45.31.10.00-0, 45.45.30.00-7,

•
•

45.41.00.00-4, 45.26.27.00-8, 45.42.11.41-4, 45.42.11.46-9, 45.42.10.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.08.2008.
4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

